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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte

Fundo Municipal de Educação de Cumaru do Norte
Pregão Eletrônico - 001/2022

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

11/01/2022 14:28 11/01/2022 15:00 20/01/2022 13:30 25/01/2022 08:59 25/01/2022 09:00

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

0001 ROTA ESCOLAR SERRA AZUL ROTA VICINAL
DO ANGICO

7,85 39.480,00 - Km Homologado

0002 ROTA ESCOLAR SERRA AZUL 02 - ESCOLA
CASTRO ALVES

6,72 9.000,00 - Km Homologado

0003 ROTA ESCOLAR VALE DO PARAISO 7,64 34.071,00 - Km Homologado

0004 FAZENDA SANTA ANTONIO DO INDAIA 6,98 47.068,00 - Km Cancelado na
Homologação

0005 MATA VERDE 01 FAZENDA CUMARU DO SUL 7,39 37.600,00 - Km Homologado

0006 ROTA DA BRILHANTE (FAZENDA RIO
DOURADO)

8,68 20.188,00 - Km Homologado

0007 ROTA ESCOLAR ALDEIA GOROTIRE 01 8,43 11.111,00 - Km Homologado

0008 ROTA ESCOLAR UNIÃO 8,21 33.056,00 - Km Homologado

0009 ROTA ESCOLAR ALDEIA CORRENTE 6,86 10.581,00 - Km Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

11/01/2022 EDITAL -TRANSPORTE ESCOLAR 2022.pdf

11/03/2022 Solicitação Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA- PE. 001-2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

25/01/2022 - 10:36 Negociação aberta para o processo
001/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,9 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2022 - 10:36 Negociação aberta para o processo
001/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4,5,7 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2022 - 10:36 Negociação aberta para o processo
001/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,8 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2022 - 10:36 Negociação aberta para o processo
001/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2022 - 16:30 Documentos solicitados para o
processo 001/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 10:11 Documentos solicitados para o
processo 001/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 10:41 Documentos solicitados para o
processo 001/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:02 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,9 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:02 Envio de Propostas
Readequadas001/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,7,8 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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26/01/2022 - 12:02 Envio de Propostas
Readequadas001/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6 do processo 001/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ROTA ESCOLAR SERRA
AZUL ROTA VICINAL DO
ANGICO

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE CONSTRUCAO

Não se Aplica Não se Aplica 4,65 39.480,00 183.582,00

0002 ROTA ESCOLAR SERRA
AZUL 02 - ESCOLA
CASTRO ALVES

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

KOMBI VOLKSWAGEN 5,13 9.000,00 46.170,00

0003 ROTA ESCOLAR VALE
DO PARAISO

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

PARADISO G7 MARCOPOLO 4,47 34.071,00 152.297,37

0004 FAZENDA SANTA
ANTONIO DO INDAIA

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

KOMBI FLEX 2010 KOMBI FLEX 2010 5,60 47.068,00 263.580,80

0005 MATA VERDE 01
FAZENDA CUMARU DO
SUL

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

KM RODADO ADRIANA PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

4,98 37.600,00 187.248,00

0006 ROTA DA BRILHANTE
(FAZENDA RIO
DOURADO)

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

KM RODADO ADRIANA PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

4,57 20.188,00 92.259,16

0007 ROTA ESCOLAR ALDEIA
GOROTIRE 01

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

W9 FLY VOLARE 6,19 11.111,00 68.777,09

0008 ROTA ESCOLAR UNIÃO PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

MARCOPOLO SENIOR
GVO

MERCEDES - BENZ 4,45 33.056,00 147.099,20

0009 ROTA ESCOLAR ALDEIA
CORRENTE

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE CONSTRUCAO

Não se Aplica Não se Aplica 5,70 10.581,00 60.311,70

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO P

Declara para os fins de direitos que a referida empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO Declaro que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com
servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor
público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da
comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente.

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ROTA ESCOLAR SERRA AZUL ROTA VICINAL DO ANGICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:21:33

VOLARE W8 MARCOPOLO 39.480,00 7,85 309.918,00 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:27:00

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

39.480,00 8,15 321.762,00 Sim
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R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:31:57

Não se Aplica Não se Aplica 39.480,00 7,85 309.918,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
16:54:00

CITYCLASS
70c17

IVECO 39.480,00 7,85 309.918,00 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:31:55

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 39.480,00 6,80 268.464,00 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

25/01/2022 -
08:52:15

ROTA ESCOLAR
SERRA AZUL
ROTA VICINAL
DO

MBENZ 1315 39.480,00 7,64 301.627,20 Sim

0002 - ROTA ESCOLAR SERRA AZUL 02 - ESCOLA CASTRO ALVES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:22:18

DUCATO MINBUS FIAT 9.000,00 6,72 60.480,00 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:27:53

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

9.000,00 8,15 73.350,00 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:10:37

KOMBI FLEX 2010 KOMBI FLEX 2010 9.000,00 6,72 60.480,00 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:34:21

Não se Aplica Não se Aplica 9.000,00 6,72 60.480,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
16:54:50

KOMBI VOLKSWAGEN 9.000,00 6,72 60.480,00 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:32:37

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 9.000,00 6,80 61.200,00 Sim

0003 - ROTA ESCOLAR VALE DO PARAISO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:23:29

NEOBUS MEGA MERCEDES
BENZ

34.071,00 7,64 260.302,44 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:28:50

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

34.071,00 8,15 277.678,65 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

25/01/2022 -
08:52:40

MERCEDES
BENZ OF 1315

MERCEDES
BENZ OF 1315

34.071,00 7,64 260.302,44 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:34:57

Não se Aplica Não se Aplica 34.071,00 7,64 260.302,44 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
16:56:17

PARADISO G7 MARCOPOLO 34.071,00 7,64 260.302,44 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:33:14

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 34.071,00 6,80 231.682,80 Sim

0004 - FAZENDA SANTA ANTONIO DO INDAIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:24:21

DUCATO MINBUS FIAT 47.068,00 6,98 328.534,64 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:29:49

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

47.068,00 8,15 383.604,20 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:12:30

KOMBI FLEX 2010 KOMBI FLEX 2010 47.068,00 6,98 328.534,64 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:35:42

Não se Aplica Não se Aplica 47.068,00 6,98 328.534,64 Sim
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PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
16:57:07

KOMBI VOLKSWAGEN 47.068,00 6,98 328.534,64 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:33:44

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 47.068,00 6,80 320.062,40 Sim

0005 - MATA VERDE 01 FAZENDA CUMARU DO SUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:25:07

VOLARE W8 MARCOPOLO 37.600,00 7,39 277.864,00 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:30:31

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

37.600,00 8,15 306.440,00 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:13:21

FORD/ B 1618 FORD/ B 1618 37.600,00 7,39 277.864,00 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:36:29

Não se Aplica Não se Aplica 37.600,00 7,39 277.864,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
16:59:13

MARCOPOLO
SENIOR GVO

MERCEDES-
BENZ

37.600,00 7,39 277.864,00 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:34:13

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 37.600,00 6,80 255.680,00 Sim

0006 - ROTA DA BRILHANTE (FAZENDA RIO DOURADO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:26:02

VOLARE W8 MARCOPOLO 20.188,00 8,68 175.231,84 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:31:07

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

20.188,00 8,15 164.532,20 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:14:48

MERCEDES
BENZ OF 1620

MERCEDES
BENZ OF 1620

20.188,00 8,68 175.231,84 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:37:24

Não se Aplica Não se Aplica 20.188,00 8,68 175.231,84 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
16:59:08

W9 FLY VOLARE 20.188,00 8,68 175.231,84 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:34:40

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 20.188,00 6,80 137.278,40 Sim

0007 - ROTA ESCOLAR ALDEIA GOROTIRE 01
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:26:55

NEOBUS MEGA MERCEDES
BENZ

11.111,00 8,43 93.665,73 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:31:50

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

11.111,00 8,15 90.554,65 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:15:36

MERCEDES
BENZ OF 1113

MERCEDES
BENZ OF 1113

11.111,00 8,43 93.665,73 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:38:12

Não se Aplica Não se Aplica 11.111,00 8,43 93.665,73 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
17:00:06

W9 FLY VOLARE 11.111,00 8,43 93.665,73 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:35:17

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 11.111,00 6,80 75.554,80 Sim

0008 - ROTA ESCOLAR UNIÃO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:27:37

NEOBUS MEGA MERCEDES
BENZ

33.056,00 8,21 271.389,76 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:32:37

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

33.056,00 8,15 269.406,40 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:16:30

MERCEDES
BENZ OF 1320

MERCEDES
BENZ OF 1320

33.056,00 8,21 271.389,76 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:39:00

Não se Aplica Não se Aplica 33.056,00 8,21 271.389,76 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
17:00:52

MARCOPOLO
SENIOR GVO

MERCEDES -
BENZ

33.056,00 8,21 271.389,76 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:36:09

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 33.056,00 6,80 224.780,80 Sim

0009 - ROTA ESCOLAR ALDEIA CORRENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

LEANDRO FONTES
BARROS - EPP

33.566.578/0001-
69

16/01/2022 -
10:28:12

DUCATO MINBUS FIAT 10.581,00 6,86 72.585,66 Sim

ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-
24

20/01/2022 -
17:33:12

KM RODADO ADRIANA
PATRICIA
COMERCIO E
TRANSPORTE

10.581,00 8,15 86.235,15 Sim

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

40.453.568/0001-
82

24/01/2022 -
09:17:05

KOMBI FLEX 2010 KOMBI FLEX 2010 10.581,00 6,86 72.585,66 Sim

R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE
MAT DE
CONSTRUCAO

36.813.100/0001-
84

24/01/2022 -
12:39:31

Não se Aplica Não se Aplica 10.581,00 6,86 72.585,66 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

24/01/2022 -
17:01:23

KOMBI VOLKSWAGEN 10.581,00 6,86 72.585,66 Sim

G F TRANSPORTES E
LOCACOES LTDA

43.444.950/0001-
18

25/01/2022 -
08:36:37

MODELO
PROPRIO

MARCA PROPRIA 10.581,00 6,80 71.950,80 Sim

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

LEANDRO FONTES BARROS - EPP 33.566.578/0001-69 180 dias

REDEMAQ TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 40.453.568/0001-82 90 dias

ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI 10.353.709/0001-24 60 dias

PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA 03.069.571/0001-70 60 dias

G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 43.444.950/0001-18 30 dias

R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO 36.813.100/0001-84 60 dias

Lances Enviados
0001 - ROTA ESCOLAR SERRA AZUL ROTA VICINAL DO ANGICO
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:21:33 7,85 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:27:00 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

24/01/2022 - 12:31:57 7,85 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

24/01/2022 - 16:54:00 7,85 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 08:31:55 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 08:52:15 7,64 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:18:03 6,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:18:29 6,78 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:18:47 6,77 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:19:34 6,76 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:19:45 6,75 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:20:20 6,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:20:38 6,73 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:20:57 6,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:21:51 6,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:22:12 6,68 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:44 6,67 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:22:54 6,66 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:23:39 6,65 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:11 6,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:24:22 6,62 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 09:24:36 6,61 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:24:42 6,60 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:24:46 6,59 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:56 6,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:25:23 6,57 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:29 6,56 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:25:49 6,54 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:00 6,53 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:26:11 6,52 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:21 6,51 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:29 6,50 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:26:45 6,49 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:57 6,48 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:27:13 6,47 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:31 6,45 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:27:39 6,44 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:27:49 6,43 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:56 6,42 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:28:07 6,40 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:18 6,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:28:29 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:45 6,33 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:53 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:02 6,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:21 6,25 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:29:25 6,27 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:29:29 6,24 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:33 6,23 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:29:37 6,00 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:44 5,59 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:59 5,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:30:06 5,57 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:30:12 5,56 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:25 5,55 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:03 5,54 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:20 5,53 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:32 5,52 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:31:56 5,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:41 5,50 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:52 5,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:33:07 5,48 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:18 5,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:33:28 5,46 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:41 5,45 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:34:01 5,43 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:34:07 5,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:13 5,42 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:19 5,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:28 5,38 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:41 5,37 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:49 5,36 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:21 5,35 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:35:56 5,33 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:35:59 5,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:04 5,32 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:08 5,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:29 5,28 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:35 5,27 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:47 5,25 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:52 5,24 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:57 5,23 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:02 5,22 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:37:26 5,21 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:41 5,20 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:12 5,19 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:20 5,18 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:37 5,17 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:47 5,16 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:38:51 5,15 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:05 5,14 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:39:31 5,10 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:54 5,09 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:40:09 5,08 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:40:15 5,05 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:22 5,04 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:42:12 5,03 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:42:19 5,02 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:42:26 5,01 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:43:35 5,00 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:43:47 4,99 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:43:59 4,98 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:44:09 4,97 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:45:07 4,96 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:45:18 4,95 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:45:51 4,93 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:46:08 4,92 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:47:35 4,91 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:47:47 4,90 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:47:55 4,89 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:48:32 4,88 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:49:20 4,87 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:49:31 4,86 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:50:32 4,85 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:50:59 4,84 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:51:30 4,83 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:51:51 4,82 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:52:41 4,81 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 09:52:52 4,80 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:54:07 4,78 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:54:18 4,77 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:54:32 4,76 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:55:22 4,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:30 4,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:56:43 4,73 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:56:51 4,72 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:58:05 4,71 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:58:49 4,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:00:20 4,69 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:00:55 4,68 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:02:31 4,67 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido
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25/01/2022 - 10:02:58 4,66 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:04:17 4,65 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

0002 - ROTA ESCOLAR SERRA AZUL 02 - ESCOLA CASTRO ALVES
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:22:18 6,72 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:27:53 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

24/01/2022 - 09:10:37 6,72 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:34:21 6,72 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

24/01/2022 - 16:54:50 6,72 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 08:32:37 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:52 6,71 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:08 6,70 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:23:34 6,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:40 6,67 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:24:50 6,66 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:00 6,65 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:25:19 6,64 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:26:24 6,63 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:26:48 6,60 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:42 6,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:27:48 6,59 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:27:53 6,57 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:08 6,56 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:29:17 6,50 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:43 6,48 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:29:47 6,47 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:14 6,46 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:31:00 6,45 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:45 6,43 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:32:38 6,42 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:45 6,41 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:34:00 6,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/03/2022 às 15:52:45.
Código verificador: 21B533

Página 15 de 98

25/01/2022 - 09:34:15 6,39 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:34:31 6,38 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:50 6,37 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:36:03 6,36 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:14 6,33 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:36:21 5,32 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:54 5,31 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:00 5,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:30 5,29 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:38:42 5,28 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:04 5,26 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:38 5,22 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:42 5,20 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:41:00 5,19 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:42:22 5,17 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/03/2022 às 15:52:45.
Código verificador: 21B533

Página 16 de 98

25/01/2022 - 09:43:38 5,16 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:08 5,15 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:46:06 5,14 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:46:32 5,13 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:47:43 5,12 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:47:47 5,11 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:49:07 5,10 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:49:34 5,09 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:50:43 5,08 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:51:43 5,06 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:53:15 5,05 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 09:54:20 5,03 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:45 5,02 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:56:52 5,01 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:57:59 5,00 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:58:56 4,99 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:00:29 4,98 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:01:04 4,97 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:02:59 4,96 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:04:14 4,95 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 10:05:46 4,94 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:06:19 4,93 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:07:31 4,92 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:08:16 4,91 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:08:47 4,90 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:10:03 4,88 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:10:49 4,87 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:11:23 4,86 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:12:40 4,85 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 10:13:17 4,84 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:14:35 4,83 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:15:39 4,82 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:16:54 4,81 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:17:25 4,80 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:18:46 4,79 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:19:43 4,78 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

0003 - ROTA ESCOLAR VALE DO PARAISO
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:23:29 7,64 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:28:50 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

24/01/2022 - 12:34:57 7,64 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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24/01/2022 - 16:56:17 7,64 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 08:33:14 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 08:52:40 7,64 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:18:15 6,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:18:43 6,78 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:18:55 6,77 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:19:21 6,76 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:19:30 6,75 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:20:27 6,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:20:43 6,73 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:21:06 6,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:21:57 6,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:22:18 6,68 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:48 6,67 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:12 6,66 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:23:29 6,65 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:23:46 6,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:23:50 6,63 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:17 6,62 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:24:27 6,61 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:38 6,60 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:24:51 6,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:24:55 6,57 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:02 6,56 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:25:08 6,55 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:25:12 6,54 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:23 6,53 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:25:30 6,52 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:47 6,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:25:54 6,50 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:05 6,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:26:17 6,48 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:34 6,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:26:56 6,45 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:27:03 6,44 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:27:53 6,43 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:27:56 6,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:00 6,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:28:25 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:06 6,34 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:29:14 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:33 6,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:29:39 6,25 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:54 6,24 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:30:01 6,23 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:11 6,22 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:30:15 6,21 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:25 6,20 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:30:31 6,19 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:30:57 6,18 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:07 6,17 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:31:13 6,16 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:26 6,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:39 6,14 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:52 6,13 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:55 6,12 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:32:00 6,11 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:06 6,10 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:32:23 6,09 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:29 6,08 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:32:35 6,07 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:01 6,06 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:10 6,05 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:24 6,04 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:35 6,03 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:52 6,02 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:56 6,00 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:25 5,99 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:34:35 5,98 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:34:48 5,96 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:34:51 5,97 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:34:55 5,95 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:14 5,94 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:06 5,93 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:14 5,92 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:18 5,90 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:29 5,89 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:34 5,88 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:41 5,87 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:50 5,85 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:36:57 5,84 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:37:03 5,83 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:11 5,82 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:19 5,81 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:37:30 5,80 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:37:36 5,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:37:59 5,78 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:10 5,77 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:15 5,76 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:24 5,75 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:45 5,74 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:53 5,73 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:13 5,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:32 5,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:46 5,68 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:52 5,65 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:07 5,64 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:13 5,63 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:40:22 5,62 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:28 5,61 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:41:54 5,60 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:42:04 5,59 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:42:30 5,57 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:42:39 5,56 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:43:43 5,55 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:16 5,53 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:44:24 5,54 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:27 5,52 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:45:58 5,51 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:46:10 5,50 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:46:17 5,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:47:36 5,48 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:47:53 5,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:47:58 5,46 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:48:05 5,45 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:48:38 5,44 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:49:43 5,42 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:50:03 5,41 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:51:11 5,40 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:51:24 5,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:51:53 5,37 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:52:13 5,36 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:53:00 5,35 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:53:07 5,34 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:54:29 5,32 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:54:41 5,31 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:55:33 5,30 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:45 5,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:57:01 5,27 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:57:23 5,26 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:59:03 5,25 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:00:39 5,23 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:01:18 5,21 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 10:02:54 5,22 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:04:06 5,20 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:04:24 5,19 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:05:45 5,18 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:06:33 5,16 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:07:20 5,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:08:11 5,14 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:08:18 5,13 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:08:31 5,12 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:08:48 5,11 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:09:19 5,10 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:09:27 5,09 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 10:10:13 5,07 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:10:22 5,06 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:10:26 5,08 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:10:34 5,05 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:10:42 5,04 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:11:23 5,03 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:11:35 5,02 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:11:41 5,01 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:12:35 5,00 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:12:59 4,99 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:13:09 4,98 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 10:13:22 4,97 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:13:27 4,96 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:13:44 4,95 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:14:36 4,94 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:14:49 4,93 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:15:50 4,91 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:16:10 4,90 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:17:31 4,89 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:17:38 4,88 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:17:44 4,87 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 10:18:30 4,86 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:18:44 4,85 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:18:54 4,84 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:19:06 4,83 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:19:52 4,82 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:20:14 4,81 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:21:29 4,80 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:23:08 4,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:23:35 4,78 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:23:46 4,77 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 10:24:15 4,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:24:33 4,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:24:59 4,73 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:25:05 4,72 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:25:13 4,71 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:25:51 4,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:26:03 4,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:26:34 4,68 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:26:44 4,67 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 10:27:34 4,65 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:27:52 4,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:28:35 4,63 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:28:49 4,62 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:29:03 4,61 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:29:18 4,60 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:29:38 4,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:29:59 4,57 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:31:12 4,55 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 10:31:30 4,54 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:31:51 4,53 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:32:02 4,52 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:32:16 4,51 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:32:23 4,50 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:32:44 4,49 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:33:21 4,48 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:33:53 4,47 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

0004 - FAZENDA SANTA ANTONIO DO INDAIA
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:24:21 6,98 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:29:49 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

24/01/2022 - 09:12:30 6,98 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:35:42 6,98 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

24/01/2022 - 16:57:07 6,98 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 08:33:44 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:18:22 6,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:18:50 6,78 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:19:25 6,77 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:20:31 6,76 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:20:47 6,75 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:21:11 6,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:07 6,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:22:24 6,68 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:55 6,67 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:18 6,66 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:23:26 6,65 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:06 6,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:24:30 6,63 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:44 6,62 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:24:58 6,61 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:01 6,60 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:25:09 6,59 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:19 6,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:25:25 6,55 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:25:33 6,52 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:40 6,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:25:46 6,50 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:53 6,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:26:21 6,48 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:38 6,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:27:00 6,46 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:08 6,45 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:27:16 6,44 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:27:45 6,43 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:28:02 6,42 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:28:22 6,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:25 6,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:28:33 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:12 6,34 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:29:23 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:38 6,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:29:51 6,28 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:21 6,27 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:30:29 6,26 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:36 6,25 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:30:50 6,24 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:30:53 6,23 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:14 6,22 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:23 6,21 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:31 6,20 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:37 6,19 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:48 6,18 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:53 6,17 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:03 6,15 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:32:12 6,14 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:32:20 6,10 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:34 6,09 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:32:44 6,07 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:33:11 6,06 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:24 6,05 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:38 6,04 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:53 6,00 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:30 5,99 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:34:37 5,98 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:01 5,97 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:35:08 5,96 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:11 5,95 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:22 5,94 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:37 5,93 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:46 5,92 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:37:03 5,90 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:37:07 5,89 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:22 5,88 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 09:37:30 5,87 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:37:33 5,86 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:37:39 5,85 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:02 5,84 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:14 5,83 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:24 5,80 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:29 5,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:49 5,78 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:56 5,77 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:21 5,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:39 5,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:52 5,73 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:02 5,72 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 09:40:11 5,71 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:17 5,70 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:40:26 5,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:33 5,68 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:42:03 5,67 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:42:09 5,66 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:42:58 5,64 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:43:29 5,63 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:43:46 5,62 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:43:54 5,61 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:44:20 5,60 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:32 5,59 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:44:38 5,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:44:57 5,57 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:46:19 5,55 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:46:37 5,54 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:48:02 5,53 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 09:48:06 5,52 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:48:15 5,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:49:50 5,50 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:49:53 5,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:50:05 5,48 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:50:13 5,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:51:58 5,46 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:52:01 5,45 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:52:09 5,44 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:53:11 5,42 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 09:53:27 5,41 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:54:37 5,40 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:54:46 5,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:55:44 5,37 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:49 5,36 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:57:13 5,35 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:57:28 5,34 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:59:12 5,32 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:00:46 5,31 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 10:01:28 5,30 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:02:48 5,29 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:03:26 5,28 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:04:32 5,27 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:05:30 5,26 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:06:58 5,25 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:07:30 5,23 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:08:19 5,22 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:08:41 5,21 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 10:09:25 5,20 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:10:23 5,18 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:11:12 5,17 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:11:47 5,16 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:12:52 5,15 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:13:38 5,13 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:14:48 5,12 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:16:00 5,10 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:17:34 5,09 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12
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25/01/2022 - 10:17:47 5,07 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:19:01 5,06 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:20:02 5,05 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:20:38 5,04 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:21:38 5,02 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:21:55 5,01 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:22:00 5,00 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:22:12 4,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:22:30 4,98 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:23:39 4,97 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:24:25 4,96 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:24:38 4,95 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12
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25/01/2022 - 10:25:26 4,93 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:25:44 4,92 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:26:04 4,91 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:26:14 4,90 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:26:42 4,89 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:27:03 4,88 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:27:47 4,86 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:29:14 4,85 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12

25/01/2022 - 10:30:10 4,83 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:31:00 4,82 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Item 15.4 do Edital 07/02/2022 12:37:12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/03/2022 às 15:52:45.
Código verificador: 21B533

Página 48 de 98

25/01/2022 - 10:31:28 4,80 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

0005 - MATA VERDE 01 FAZENDA CUMARU DO SUL
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:25:07 7,39 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:30:31 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

24/01/2022 - 09:13:21 7,39 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:36:29 7,39 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

24/01/2022 - 16:59:13 7,39 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 08:34:13 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:19:00 6,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:21:19 6,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:56 6,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:22:59 6,73 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:08 6,72 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:23:23 6,71 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:17 6,70 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:24:33 6,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:49 6,68 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:25:02 6,67 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:25:12 6,65 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:25:16 6,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:25:19 6,66 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:29 6,62 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:37 6,61 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:50 6,60 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:26:05 6,59 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:21 6,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:26:28 6,57 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:42 6,56 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:48 6,55 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:26:55 6,54 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:04 6,53 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:21 6,52 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:34 6,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:27:47 6,50 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:51 6,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:28:12 6,47 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:28:18 6,45 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:32 6,43 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:37 6,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:53 6,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:28:57 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:29:05 6,33 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:11 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:21 6,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:27 6,28 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:50 6,27 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:54 6,26 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:57 6,25 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:05 6,24 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:17 6,23 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:30:26 6,22 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:30 6,20 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:30:35 6,21 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:30:40 6,19 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:30:47 6,18 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:30:51 6,17 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:01 6,15 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:05 6,14 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:10 6,13 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:20 6,12 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:25 6,11 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:29 6,10 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:34 6,09 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:39 6,08 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:42 6,07 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:48 6,06 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:06 6,04 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/03/2022 às 15:52:45.
Código verificador: 21B533

Página 51 de 98

25/01/2022 - 09:32:09 6,05 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:12 6,03 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:17 6,00 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:34 5,99 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:47 5,97 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:32:50 5,95 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:01 5,94 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:33:12 5,93 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:24 5,92 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:33:38 5,90 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:04 5,89 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:13 5,88 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:20 5,87 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:24 5,86 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:30 5,85 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:41 5,84 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:56 5,83 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:35:12 5,82 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:35:23 5,80 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:31 5,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:15 5,78 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:30 5,77 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:40 5,76 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:52 5,75 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:37:11 5,74 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:18 5,73 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:37:27 5,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:37:32 5,72 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:35 5,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:37:43 5,68 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:56 5,66 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:59 5,67 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:03 5,65 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:08 5,64 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:14 5,63 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:31 5,62 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:52 5,61 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:55 5,60 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:00 5,59 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:39:15 5,57 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:29 5,55 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:46 5,54 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:41:38 5,52 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:42:00 5,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:42:12 5,50 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:42:30 5,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:43:07 5,47 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:43:31 5,46 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:43:43 5,45 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:43:50 5,44 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:22 5,43 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:44:49 5,41 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:45:00 5,40 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:45:15 5,39 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:45:45 5,38 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:45:55 5,37 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:46:27 5,35 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:46:37 5,34 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:46:52 5,33 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:47:21 5,32 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:48:15 5,30 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:48:49 5,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:49:10 5,28 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:49:19 5,27 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:49:45 5,26 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:49:58 5,25 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:50:23 5,23 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:50:30 5,22 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:50:43 5,21 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:50:54 5,20 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:51:02 5,19 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:51:19 5,18 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:51:50 5,17 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:52:13 5,16 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:52:21 5,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:52:27 5,14 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:52:41 5,13 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:53:22 5,11 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:53:40 5,10 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:53:58 5,09 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:54:21 5,08 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:54:46 5,06 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:03 5,05 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:55:17 5,04 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:55:33 5,03 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:56:02 5,01 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:56:20 5,00 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:57:25 4,99 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:57:33 4,98 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:59:21 4,96 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

0006 - ROTA DA BRILHANTE (FAZENDA RIO DOURADO)
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:26:02 8,68 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:31:07 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

24/01/2022 - 09:14:48 8,68 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:37:24 8,68 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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24/01/2022 - 16:59:08 8,68 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 08:34:40 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:19:09 6,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:21:34 6,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:23:00 6,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:23:05 6,63 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:12 6,62 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:23:20 6,61 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:07 6,60 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:24:20 6,59 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:28 6,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:24:37 6,57 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:53 6,56 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:25:06 6,55 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:20 6,54 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:25:26 6,53 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:25:37 6,52 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:25:43 6,51 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:25:53 6,50 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:25:59 6,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:26:32 6,47 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:37 6,48 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:26:44 6,46 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:27:07 6,45 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:39 6,44 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:28:14 6,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:19 6,42 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:28:40 6,38 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:28:46 6,37 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:28:49 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:57 6,34 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:00 6,32 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:16 6,31 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:30 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:47 6,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:29:57 6,27 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:12 6,26 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:30:19 6,25 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:30 6,24 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:30:41 6,22 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:30:44 6,20 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:49 6,19 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:17 6,18 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:26 6,17 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:31 6,16 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:48 6,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:31:57 6,14 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:05 6,13 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:09 6,12 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:20 6,11 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:26 6,10 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:43 6,09 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:32:53 6,07 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:01 6,05 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:33:05 6,04 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:33:41 6,00 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:15 5,99 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:21 5,98 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:33 5,97 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:34:46 5,96 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:00 5,95 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:35:18 5,94 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:35:21 5,93 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:35:26 5,92 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:21 5,91 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:34 5,90 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:36:43 5,89 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:57 5,88 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:37:17 5,87 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:23 5,86 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:37:42 5,85 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:37:46 5,84 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:52 5,83 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:37:56 5,81 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:08 5,80 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:38:52 5,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:06 5,78 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:39:37 5,76 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:42 5,75 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:40:52 5,74 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:41:03 5,73 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:42:34 5,72 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/03/2022 às 15:52:45.
Código verificador: 21B533

Página 60 de 98

25/01/2022 - 09:42:48 5,71 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:43:22 5,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:43:36 5,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:43:54 5,68 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:03 5,67 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:44:17 5,65 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:26 5,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:44:57 5,62 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:45:12 5,61 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:46:31 5,60 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:46:43 5,59 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:46:50 5,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:48:16 5,57 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:48:21 5,56 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 09:48:30 5,55 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:48:42 5,54 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:50:02 5,53 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:50:08 5,52 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:50:41 5,51 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:50:49 5,50 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:52:16 5,49 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:52:19 5,48 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:52:26 5,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:53:33 5,45 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:53:39 5,44 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:53:45 5,43 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 09:54:55 5,40 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:02 5,42 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:55:13 5,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:56:12 5,37 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:56:29 5,36 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:57:40 5,35 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:57:49 5,34 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:57:55 5,33 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:58:05 5,32 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 09:59:13 5,31 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:59:31 5,30 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:01:03 5,29 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02
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25/01/2022 - 10:01:45 5,27 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:03:29 5,26 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:04:35 5,25 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:05:55 5,24 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:06:42 5,22 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:07:24 5,21 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:07:41 5,20 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:07:54 5,19 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:08:01 5,18 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:08:22 5,17 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 10:09:02 5,16 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:09:12 5,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:09:35 5,14 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:10:04 5,13 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:10:33 5,11 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:10:47 5,10 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:11:05 5,09 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:11:21 5,08 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:11:59 5,06 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:12:21 5,05 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:12:45 5,03 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:13:03 5,02 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 10:13:49 5,00 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:14:05 4,99 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:14:56 4,97 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:15:13 4,96 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:16:25 4,95 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:16:41 4,94 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:17:58 4,93 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 10:18:06 4,92 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:18:13 4,91 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:18:20 4,90 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:18:43 4,88 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:18:50 4,87 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido
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25/01/2022 - 10:19:17 4,86 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:19:40 4,85 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:19:49 4,84 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:20:05 4,83 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:20:13 4,82 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:20:19 4,81 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:20:28 4,80 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:20:41 4,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:21:51 4,77 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:22:07 4,76 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:22:49 4,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:23:32 4,74 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:23:53 4,73 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:24:03 4,72 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:24:37 4,71 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 10:24:48 4,70 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:25:39 4,69 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:25:57 4,68 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:26:19 4,67 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:26:36 4,66 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:26:58 4,65 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:27:20 4,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:28:21 4,63 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:28:27 4,62 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

25/01/2022 - 10:28:52 4,61 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:28:58 4,60 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/03/2022 às 15:52:45.
Código verificador: 21B533

Página 68 de 98

25/01/2022 - 10:29:20 4,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:29:32 4,57 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Válido

0007 - ROTA ESCOLAR ALDEIA GOROTIRE 01
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:26:55 8,43 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:31:50 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

24/01/2022 - 09:15:36 8,43 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:38:12 8,43 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

24/01/2022 - 17:00:06 8,43 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 08:35:17 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:23:09 6,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:20 6,78 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:24:42 6,77 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:25:42 6,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:26:04 6,74 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:13 6,73 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:26:36 6,70 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:28:01 6,68 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:28:10 6,60 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:51 6,59 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:29:05 6,55 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:54 6,53 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:30:57 6,50 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:31:19 6,49 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:52 6,48 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:32:55 6,47 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:13 6,46 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:33:44 6,44 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:53 6,42 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:35:04 6,41 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:27 6,40 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 09:36:14 6,39 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:48 6,38 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:46 6,37 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:37:52 6,36 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:03 6,35 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:38:58 6,34 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:46 6,32 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:40:44 6,31 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:42:38 6,30 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:43:23 6,29 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:43:59 6,28 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:18 6,27 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:45:09 6,26 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 09:45:39 6,25 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:46:55 6,23 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:48:27 6,22 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:48:39 6,20 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:50:07 6,19 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:50:50 6,17 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

0008 - ROTA ESCOLAR UNIÃO
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:27:37 8,21 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:32:37 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

24/01/2022 - 09:16:30 8,21 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:39:00 8,21 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

24/01/2022 - 17:00:52 8,21 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 08:36:09 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:18:26 6,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:19:15 6,78 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:19:36 6,77 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:20:02 6,76 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:20:51 6,75 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:21:42 6,72 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:13 6,71 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:22:33 6,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:23:04 6,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:23:12 6,68 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:18 6,67 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:23:44 6,66 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:24:22 6,65 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:25:46 6,64 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:25:53 6,63 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:25:58 6,61 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:02 6,60 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:26:11 6,59 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:27 6,58 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:26:39 6,55 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:48 6,54 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:59 6,53 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:27:04 6,52 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:27:11 6,50 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:28 6,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:27:37 6,48 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:27:47 6,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:28:06 6,45 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:25 6,43 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:32 6,42 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:28:40 6,40 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:49 6,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:29:02 6,38 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:29:08 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:20 6,33 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:25 6,32 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:29:33 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:29:43 6,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:30:03 6,28 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:21 6,27 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:30:38 6,26 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:44 6,25 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:30:47 6,24 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:30:58 6,23 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:05 6,22 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:31:08 6,21 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:19 6,20 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:49:02

25/01/2022 - 09:31:26 6,19 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:31:35 6,18 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:31:42 6,17 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:55 6,16 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:01 6,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:32:06 6,14 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:26 6,13 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:32:31 6,10 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:32:47 6,09 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:01 6,07 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:09 6,06 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:24 6,03 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:33:28 6,02 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:33:47 6,01 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:55 6,00 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:34:18 5,99 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:34:25 5,98 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:35:11 5,97 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:19 5,96 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:35:36 5,95 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:35:58 5,94 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:36:51 5,93 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:01 5,92 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:37:22 5,90 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:28 5,89 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:13 5,87 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:38:18 5,86 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:38:39 5,85 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:38:48 5,84 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:00 5,83 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:10 5,82 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:22 5,80 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:34 5,79 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:39:37 5,78 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:39:56 5,77 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:40:10 5,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:40:17 5,74 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:24 5,73 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:40:35 5,70 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:40:44 5,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:41:58 5,68 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:42:19 5,67 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:43:24 5,66 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:43:34 5,65 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:43:47 5,64 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:44:03 5,63 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:07 5,62 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:44:14 5,61 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:30 5,60 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:45:22 5,59 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:45:30 5,57 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:45:45 5,56 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:45:49 5,55 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:46:03 5,54 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:46:20 5,53 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:46:59 5,52 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:47:07 5,50 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:47:13 5,51 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:47:17 5,49 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:48:24 5,48 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:48:37 5,47 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:48:54 5,45 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:49:03 5,44 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:49:14 5,43 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:49:35 5,42 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:50:04 5,41 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:50:15 5,40 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:50:38 5,39 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:50:47 5,38 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:50:57 5,37 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:51:01 5,36 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:51:06 5,35 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:51:13 5,34 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:51:31 5,33 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:52:29 5,31 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:52:34 5,32 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:52:40 5,30 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:52:47 5,29 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:53:43 5,27 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:53:53 5,26 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:54:05 5,25 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:54:16 5,24 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:55:07 5,22 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:13 5,23 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:55:19 5,21 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:55:29 5,20 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:55:40 5,19 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:56:24 5,17 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:56:32 5,16 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:56:45 5,15 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 09:57:58 5,13 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:58:04 5,14 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:58:09 5,12 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:58:20 5,10 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 09:59:38 5,05 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:01:12 5,04 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:01:58 5,03 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:03:15 5,02 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:03:39 5,01 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:03:59 5,00 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:04:46 4,99 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:05:01 4,98 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 10:05:49 4,97 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:06:37 4,96 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:06:57 4,95 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:07:07 4,94 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:07:58 4,93 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:08:22 4,92 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:09:32 4,91 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:09:40 4,90 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:10:43 4,88 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:11:43 4,87 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 10:12:13 4,86 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:13:03 4,85 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:14:04 4,83 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:14:38 4,82 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:14:54 4,81 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:15:09 4,80 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:15:18 4,79 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:15:27 4,78 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:15:37 4,77 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:15:51 4,76 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:16:22 4,75 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:16:40 4,74 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:16:46 4,73 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33
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25/01/2022 - 10:16:56 4,72 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:17:07 4,71 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:18:16 4,70 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:18:26 4,69 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:18:33 4,68 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:19:00 4,65 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:19:09 4,64 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:19:36 4,63 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:19:54 4,62 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:20:09 4,61 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:20:20 4,60 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:20:50 4,59 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:21:08 4,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:21:20 4,57 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 10:21:28 4,56 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:21:39 4,55 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:21:47 4,54 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:22:03 4,53 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:22:52 4,52 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:23:09 4,51 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:23:36 4,50 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:23:46 4,49 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:23:56 4,48 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:24:08 4,47 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:25:06 4,46 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

25/01/2022 - 10:25:24 4,45 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

0009 - ROTA ESCOLAR ALDEIA CORRENTE
Data Valor CNPJ Situação

16/01/2022 - 10:28:12 6,86 (proposta) 33.566.578/0001-69 - LEANDRO
FONTES BARROS - EPP

Válido

20/01/2022 - 17:33:12 8,15 (proposta) 10.353.709/0001-24 - ADRIANA
PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
25/01/2022 15:47:33

24/01/2022 - 09:17:05 6,86 (proposta) 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

24/01/2022 - 12:39:31 6,86 (proposta) 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

24/01/2022 - 17:01:23 6,86 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 08:36:37 6,80 (proposta) 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25
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25/01/2022 - 09:21:21 6,79 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:21:48 6,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:22:23 6,74 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:22:38 6,73 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:23:15 6,72 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:23:18 6,70 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:23:47 6,69 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:01 6,60 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:26:06 6,67 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:26:18 6,58 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:26:41 6,55 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:26:53 6,54 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:27:16 6,53 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:28:27 6,52 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:28:43 6,50 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:29:09 6,48 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:29:36 6,45 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:31:07 6,43 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:31:45 6,41 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:08 6,40 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:33:26 6,39 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:33:35 6,38 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:33:50 6,37 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:00 6,36 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:35:14 6,35 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:35:46 6,33 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:36:32 6,31 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:36:54 6,30 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:37:36 6,29 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:38:26 6,27 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:39:27 6,26 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido
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25/01/2022 - 09:40:18 6,24 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:40:30 6,23 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:42:25 6,22 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:43:14 6,21 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:43:42 6,20 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:44:00 6,19 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:44:07 6,18 40.453.568/0001-82 - REDEMAQ
TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:44:24 6,17 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:45:30 6,16 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:45:39 6,15 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:45:45 6,14 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:47:19 6,12 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:47:29 6,11 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:48:56 6,10 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:49:21 6,09 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:50:38 6,08 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido
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25/01/2022 - 09:50:53 6,07 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:51:10 6,05 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:52:47 6,04 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:53:57 6,02 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:55:29 6,01 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:56:30 6,00 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 09:57:04 5,99 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 09:58:14 0,59 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - inexequivel 25/01/2022 10:00:48

25/01/2022 - 09:58:58 5,98 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 09:59:15 5,97 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

25/01/2022 - 10:01:13 5,96 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:02:11 5,95 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:03:19 5,94 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido
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25/01/2022 - 10:03:50 5,92 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:04:46 5,91 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:05:00 5,90 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:06:29 5,89 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:07:15 5,87 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:08:32 5,86 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:09:48 5,85 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:10:09 5,84 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:10:51 5,82 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:11:36 5,81 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido
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25/01/2022 - 10:12:24 5,80 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:12:32 5,79 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:12:59 5,77 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:13:20 5,76 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:14:15 5,75 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:14:26 5,74 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:15:19 5,73 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:16:38 5,72 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

25/01/2022 - 10:17:11 5,71 43.444.950/0001-18 - G F
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não atende as exigências do Edital itens:
9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor;
9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir
acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente
com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial;
9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do
licitante, 25/01/2022 15:43:25

25/01/2022 - 10:18:36 5,70 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 26/01/2022 - 10:42:42 36.813.100/0001-84 - R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

Termo de Abertura e Encerramento GK
Autenticado.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=813436&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=813436&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

REDEMAQ
TRANSPORTE E
LOCACAO LTDA

24/01/2022 -
15:20

WALYSON
RODRIGUES
NOLETO

- - - - Documentos de
Habilitação

PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

24/01/2022 -
18:14

Thiago Campos
Rocha

- - - - Documentos de
Habilitação

ADRIANA
PATRICIA
RODRIGUES
DIAS COMERCIO
E TRANSPORTE
EIRELI

24/01/2022 -
18:43

ADRIANA
PATRICIA
RODRIGUES
DIAS

- - - - Documentos de
Habilitação

R DOS SANTOS
GONCALVES
COM DE MAT DE
CONSTRUCAO

24/01/2022 -
18:59

Rafael dos Santos
Gonçalves

- - - - Documentos de
Habilitação

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

07/02/2022 - 12:37:12 PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE MAQUINAS
PESADAS LTDA

03.069.571/0001-70 Item 0004 - FAZENDA SANTA ANTONIO DO INDAIA

Desclassificação: Item 15.4 do Edital

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/01/2022 - 09:57:59 ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-24 Item 0001 - ROTA ESCOLAR SERRA AZUL ROTA VICINAL DO ANGICO

Revisão dos atos.
em revisão aos documentos anexados no portal foi constatado que a empresa anexou o documento exigido no edital, o mesmo foi consultado em em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx.
onde constatou a veracidade os mesmos.

26/01/2022 - 10:02:10 ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-24 Item 0006 - ROTA DA BRILHANTE (FAZENDA RIO DOURADO)

Revisão dos atos.
em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:05:51 R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT
DE CONSTRUCAO

36.813.100/0001-84 Item 0001 - ROTA ESCOLAR SERRA AZUL ROTA VICINAL DO ANGICO

Revisão dos atos.
em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:06:30 R DOS SANTOS
GONCALVES COM DE MAT
DE CONSTRUCAO

36.813.100/0001-84 Item 0009 - ROTA ESCOLAR ALDEIA CORRENTE

Revisão dos atos.
em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:45:05 ADRIANA PATRICIA
RODRIGUES DIAS
COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI

10.353.709/0001-24 Item 0005 - MATA VERDE 01 FAZENDA CUMARU DO SUL

revisão dos atos

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

26/01/2022 - 11:56 - - - -

Adjudicações Revertidas

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4487851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4487851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4491966&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4491966&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4492375&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4492375&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4492520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4492520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Data Item Justificativa

07/02/2022 - 12:29:27 Item 0004 - FAZENDA SANTA ANTONIO DO INDAIA ATOS ADMINISTRATIVOS

Homologações Revertidas
Data Item Justificativa

07/02/2022 - 12:29:27 Item 0004 - FAZENDA SANTA ANTONIO DO INDAIA ATOS ADMINISTRATIVOS

Chat
Data Apelido Frase

25/01/2022 - 09:01:34 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 001/2022, Antes de
iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.

25/01/2022 - 09:01:58 Pregoeiro São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros

25/01/2022 - 09:02:15 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto 10.024/2019

25/01/2022 - 09:02:39 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço

25/01/2022 - 09:03:05 Pregoeiro A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
43, `PAR`3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta
ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que
deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.

25/01/2022 - 09:03:31 Pregoeiro Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela
qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!

25/01/2022 - 09:03:47 Pregoeiro Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de
lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá ser sofrer
penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR e suspensão do SICAF, por
período de até 5 anos.

25/01/2022 - 09:04:31 Pregoeiro Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

25/01/2022 - 09:04:50 Pregoeiro Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor. Iniciaremos nesse momento a
verificação das propostas cadastradas.

25/01/2022 - 09:04:56 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

25/01/2022 - 09:09:53 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

25/01/2022 - 09:09:53 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

25/01/2022 - 09:09:53 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

25/01/2022 - 09:09:53 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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25/01/2022 - 09:35:03 Pregoeiro Item 7.7 - do EApós o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito
pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo 1Cerro de cotação 1D ou
qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de
aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas,
razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante. 7.8 - As
sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da execução de seu
objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o Artigo 7º da Lei
Nº 10.520/02.

25/01/2022 - 09:36:14 Pregoeiro Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de
lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá ser sofrer
penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR e suspensão, por período de até 5
anos.

25/01/2022 - 09:42:30 Pregoeiro Repito, Item 7.7 do Edital - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances
não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo 1Cerro de
cotação 1D ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a
fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa
causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.

25/01/2022 - 09:43:15 Pregoeiro 7.8 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da
execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o
Artigo 7º da Lei Nº 10.520/02.

25/01/2022 - 09:48:16 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 5,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

25/01/2022 - 09:52:52 Sistema O item 0007 foi encerrado.

25/01/2022 - 09:54:30 Pregoeiro Repito! 7.7 - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito
pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo 1Cerro de cotação 1D ou
qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de
aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas,
razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.

25/01/2022 - 09:56:03 Pregoeiro Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito pedidos de
desclassificação do licitante para o item alegando como motivo (erro de cotação) ou qualquer outro equívoco
da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será
aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo

25/01/2022 - 09:57:22 Pregoeiro 7.8 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da
execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o
Artigo 7º da Lei Nº 10.520/02

25/01/2022 - 09:58:22 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,59 para o item 0009 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

25/01/2022 - 10:00:48 Sistema O item 0009 teve o lance de R$ 0,59 cancelado pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 10:00:48 Sistema Motivo: inexequivel

25/01/2022 - 10:01:21 Sistema O item 0005 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:06:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:20:36 Sistema O item 0009 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:21:45 Sistema O item 0002 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:27:25 Sistema O item 0008 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:31:33 Sistema O item 0006 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:33:30 Sistema O item 0004 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:35:55 Sistema O item 0003 foi encerrado.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0001 teve como arrematante R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO - ME
com lance de R$ 4,65.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0002 teve como arrematante G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME com lance de R$ 4,78.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0003 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 4,47.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0004 teve como arrematante G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME com lance de R$ 4,80.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0005 teve como arrematante G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME com lance de R$ 4,96.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0006 teve como arrematante ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE
EIRELI - ME com lance de R$ 4,57.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0007 teve como arrematante G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME com lance de R$ 6,17.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0008 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 4,45.

25/01/2022 - 10:36:28 Sistema O item 0009 teve como arrematante R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO - ME
com lance de R$ 5,70.

25/01/2022 - 10:47:23 Pregoeiro Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances
provisoriamente em primeiro lugar.

25/01/2022 - 15:19:25 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE
MAT DE CONSTRUCAO.

25/01/2022 - 15:19:25 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE
MAT DE CONSTRUCAO.

25/01/2022 - 15:20:12 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES
LTDA.

25/01/2022 - 15:20:12 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES
LTDA.

25/01/2022 - 15:20:12 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES
LTDA.
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25/01/2022 - 15:20:12 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES
LTDA.

25/01/2022 - 15:20:27 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 15:20:27 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 15:20:39 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI.

25/01/2022 - 15:21:53 Sistema A habilitação do item 0002 foi revertida.

25/01/2022 - 15:21:53 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:23:42 Sistema A habilitação do item 0001 foi revertida.

25/01/2022 - 15:23:42 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:24:22 Sistema A habilitação do item 0003 foi revertida.

25/01/2022 - 15:24:22 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:24:32 Sistema A habilitação do item 0004 foi revertida.

25/01/2022 - 15:24:32 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:24:44 Sistema A habilitação do item 0005 foi revertida.

25/01/2022 - 15:24:44 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:24:51 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.

25/01/2022 - 15:24:51 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:24:57 Sistema A habilitação do item 0007 foi revertida.

25/01/2022 - 15:24:57 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:25:03 Sistema A habilitação do item 0008 foi revertida.

25/01/2022 - 15:25:03 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:25:09 Sistema A habilitação do item 0009 foi revertida.

25/01/2022 - 15:25:09 Sistema Motivo: reavaliação dos atos

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema Motivo: A empresa não atende as exigências do Edital itens: 9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência,
Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo
se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial
ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em
vigor; 9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de
abertura e encerramento juntamente com a certidão de regularidade profissional do conselho regional de
contabilidade CRC do contador referente ao balanço patrimonial; 9.1.2.9 - Apresentar certidão simplificada da
junta comercial da sede do licitante,

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO
com lance de R$ 4,79.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com lance de R$ 4,82.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI com lance de R$ 4,98.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O fornecedor G F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:43:25 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com lance de R$ 6,19.

25/01/2022 - 15:47:33 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi inabilitado
no processo.

25/01/2022 - 15:47:33 Sistema Motivo: A empresa não atende as exigências do Edital itens: 9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na
Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente com a certidão de
regularidade profissional do conselho regional de contabilidade CRC do contador referente ao balanço
patrimonial;

25/01/2022 - 15:47:33 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi inabilitado
para o item 0005 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:47:33 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com lance de R$ 5,04.

25/01/2022 - 15:47:33 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi inabilitado
para o item 0006 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:47:33 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com lance de R$ 4,80.

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO foi inabilitado no processo.

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema Motivo: A empresa não atende as exigências do Edital itens: 9.1.2.4 - O balanço deverá ser registrado na
Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente com a certidão de
regularidade profissional do conselho regional de contabilidade CRC do contador referente ao balanço
patrimonial;

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro.
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25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante REDEMAQ TRANSPORTE E LOCACAO LTDA com lance de R$
5,00.

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO foi inabilitado para o item
0002 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com lance de R$ 5,13.

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO foi inabilitado para o item
0009 pelo pregoeiro.

25/01/2022 - 15:49:02 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com lance de R$ 5,97.

25/01/2022 - 16:30:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 02/02/2022.

25/01/2022 - 16:30:01 Sistema Motivo: Conforme o item X - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE e 10.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis
para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O
prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do
interessado antes do término do prazo inicial.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

25/01/2022 - 16:30:25 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

26/01/2022 - 09:57:59 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi reabilitado
pelo pregoeiro para o item 0001.

26/01/2022 - 09:57:59 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexados no portal foi constatado que a empresa
anexou o documento exigido no edital, o mesmo foi consultado em em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx. onde constatou a veracidade os
mesmos.

26/01/2022 - 09:57:59 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI com lance de R$ 4,72.

26/01/2022 - 09:58:59 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI.

26/01/2022 - 10:01:29 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.

26/01/2022 - 10:01:29 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:02:10 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi reabilitado
pelo pregoeiro para o item 0006.

26/01/2022 - 10:02:10 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI com lance de R$ 4,57.

26/01/2022 - 10:02:11 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:02:22 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI.

26/01/2022 - 10:05:24 Sistema A habilitação do item 0001 foi revertida.

26/01/2022 - 10:05:24 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:05:51 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO foi reabilitado pelo
pregoeiro para o item 0001.

26/01/2022 - 10:05:51 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:05:51 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO
com lance de R$ 4,65.

26/01/2022 - 10:06:16 Sistema A habilitação do item 0009 foi revertida.

26/01/2022 - 10:06:16 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:06:30 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO foi reabilitado pelo
pregoeiro para o item 0009.

26/01/2022 - 10:06:30 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:06:30 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO
com lance de R$ 5,70.

26/01/2022 - 10:11:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:37 do dia 26/01/2022.

26/01/2022 - 10:11:27 Sistema Motivo: Bom dia! solicito como diligencia o anexo conforme o Item do Edital .1.2.4 - O balanço deverá ser
registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente com
a certidão de regularidade profissional do conselho regional de contabilidade CRC do contador referente ao
balanço patrimonial; para confirmação dos autos já anexado no Processo.

26/01/2022 - 10:13:32 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.
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26/01/2022 - 10:13:32 Sistema Motivo: Revisão dos atos. em revisão aos documentos anexas deste portal da empresa primeira colocada.

26/01/2022 - 10:13:55 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI.

26/01/2022 - 10:41:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 26/01/2022.

26/01/2022 - 10:41:31 Sistema Motivo: om dia! solicito como diligencia o anexo conforme o Item do Edital .1.2.4 - O balanço deverá ser
registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu termo de abertura e encerramento juntamente com
a certidão de regularidade profissional do conselho regional de contabilidade CRC do contador referente ao
balanço patrimonial; para confirmação dos autos já anexado no Processo.

26/01/2022 - 10:42:40 F. R DOS SANTOS GONC... Documentação Item 0001: Anexo, Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario.

26/01/2022 - 10:42:42 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 10:44:29 Sistema A habilitação do item 0005 foi revertida.

26/01/2022 - 10:44:29 Sistema Motivo: revisão dos atos

26/01/2022 - 10:45:05 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI foi reabilitado
pelo pregoeiro para o item 0005.

26/01/2022 - 10:45:05 Sistema Motivo: revisão dos atos

26/01/2022 - 10:45:05 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPORTE EIRELI com lance de R$ 4,98.

26/01/2022 - 10:45:24 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI.

26/01/2022 - 10:46:36 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE
MAT DE CONSTRUCAO.

26/01/2022 - 11:33:57 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE
MAT DE CONSTRUCAO.

26/01/2022 - 11:36:22 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2022 às 11:56.

26/01/2022 - 12:01:45 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

26/01/2022 - 12:02:56 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT
DE CONSTRUCAO. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 26/01/2022.

26/01/2022 - 12:02:56 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 26/01/2022.

26/01/2022 - 12:02:56 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS
COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 26/01/2022.

26/01/2022 - 12:34:54 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI enviou uma
nova proposta readequada.

26/01/2022 - 12:35:28 Sistema O fornecedor ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI enviou uma
nova proposta readequada.

26/01/2022 - 12:55:09 Sistema O fornecedor R DOS SANTOS GONCALVES COM DE MAT DE CONSTRUCAO enviou uma nova proposta
readequada.

26/01/2022 - 13:21:45 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

26/01/2022 - 13:21:49 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

26/01/2022 - 13:21:50 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

26/01/2022 - 13:22:24 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

26/01/2022 - 13:32:27 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0001 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0002 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0003 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0004 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0005 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0006 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0007 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0008 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

01/02/2022 - 12:18:07 Sistema O Item 0009 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

07/02/2022 - 12:26:13 Sistema O item 0004 teve a homologação revertida por Augusta Elias P. de S. Martins,.

07/02/2022 - 12:26:13 Sistema Motivo: ATOS ADMINISTRATIVOS

07/02/2022 - 12:29:27 Sistema O item 0004 teve a adjudicação revertida por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.
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07/02/2022 - 12:29:27 Sistema Motivo: ATOS ADMINISTRATIVOS

07/02/2022 - 12:37:12 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi rejeitado para o item
0004 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 12:37:12 Sistema Motivo: Item 15.4 do Edital

07/02/2022 - 12:37:12 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante REDEMAQ TRANSPORTE E LOCACAO LTDA com lance de R$
5,60.

17/02/2022 - 07:43:07 Sistema O item 0004 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

17/02/2022 - 07:44:05 Sistema O item 0004 foi homologado por Augusta Elias P. de S. Martins,.

10/03/2022 - 15:28:28 Sistema O processo foi Cancelado por iniciativa da Autoridade Competente.

10/03/2022 - 15:28:28 Sistema Motivo: Aquisição de novo veiculo

11/03/2022 - 07:30:17 Sistema O item 0004 teve a homologação revertida por Augusta Elias P. de S. Martins,.

11/03/2022 - 07:30:17 Sistema Motivo: atos administrativos

11/03/2022 - 07:32:32 Sistema O item 0004 foi cancelado na homologação.

11/03/2022 - 07:32:32 Sistema Motivo: Atos Administrativos

11/03/2022 - 08:33:28 Sistema Atendendo solicitação da Prefeitura, a revogação do processo foi revertida.

RAILANE BARBOSA ALMEIDA

Pregoeiro

MAYRA DOS SANTOS SOUSA

Apoio


