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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP-PMC

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

10/09/2021 14:40 13/09/2021 08:00 20/09/2021 08:00 23/09/2021 09:59 23/09/2021 10:00

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

0001 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO- DOU

120,25 700 - cmC Adjudicado

0002 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA

134,73 500 - cmC Adjudicado

0003 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO

340,00 400 - cmC Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

10/09/2021 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 011-2021-ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/09/2021 - 11:57 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-
SRP-PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP-PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 11:57 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-
SRP-PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP-PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 11:57 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-
SRP-PMC

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP-PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 12:00 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 14:00.

23/09/2021 - 16:43 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2021-SRP-PMC

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2021-SRP-PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 16:43 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2021-SRP-PMC

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2021-SRP-PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 16:44 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2021-SRP-PMC

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
011/2021-SRP-PMC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO- DOU

BIOSEG SERVICOS DE
ENGENHARIA EIRELI

N/C N/C 118,00 700 82.600,00

0002 SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DO PARÁ –
IOEPA

BIOSEG SERVICOS DE
ENGENHARIA EIRELI

N/C N/C 128,00 500 64.000,00
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0003 SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO EM
JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO
ESTADO

BIOSEG SERVICOS DE
ENGENHARIA EIRELI

N/C N/C 335,00 400 134.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DIARIOS
PUBLICIDADE
TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA EPP

07.074.869/0001-
20

13/09/2021 -
15:11:04

N/C N/C 700 65,00 45.500,00 Sim

BIOSEG SERVICOS
DE ENGENHARIA
EIRELI

27.539.635/0001-
18

15/09/2021 -
09:51:38

N/C N/C 700 120,25 84.175,00 Sim

NCM PUBLICIDADE
EIRELI

22.933.989/0001-
29

21/09/2021 -
19:11:27

N/C N/C 700 70,00 49.000,00 Sim

GUARDIAN SERVICOS
EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

38.483.486/0001-
39

23/09/2021 -
09:46:48

N/C N/C 700 90,00 63.000,00 Sim

0002 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOSEG SERVICOS
DE ENGENHARIA
EIRELI

27.539.635/0001-
18

15/09/2021 -
09:52:55

N/C N/C 500 134,73 67.365,00 Sim

GUARDIAN SERVICOS
EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

38.483.486/0001-
39

23/09/2021 -
09:47:34

N/C N/C 500 170,00 85.000,00 Sim

0003 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOSEG SERVICOS
DE ENGENHARIA
EIRELI

27.539.635/0001-
18

15/09/2021 -
09:53:38

N/C N/C 400 340,00 136.000,00 Sim

GUARDIAN SERVICOS
EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA*

38.483.486/0001-
39

23/09/2021 -
09:48:12

N/C N/C 400 40,00 16.000,00 Sim

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

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP 07.074.869/0001-20 90 dias

GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO LTDA 38.483.486/0001-39 90 dias

BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 27.539.635/0001-18 90 dias

NCM PUBLICIDADE EIRELI 22.933.989/0001-29 60 dias

Lances Enviados
0001 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU
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Data Valor CNPJ Situação

13/09/2021 - 15:11:04 65,00 (proposta) 07.074.869/0001-20 - DIARIOS
PUBLICIDADE TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA EPP

Cancelado - A licitante não anexou os documentos exigidos pelo
instrumento convocatório
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com descrição do objeto ofertado estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação 23/09/2021 15:35:14

15/09/2021 - 09:51:38 120,25 (proposta) 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

21/09/2021 - 19:11:27 70,00 (proposta) 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 09:46:48 90,00 (proposta) 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:28:45 64,99 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:30:12 64,98 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:34:34 62,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:35:51 120,20 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 10:35:59 59,00 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 10:36:32 58,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:36:58 57,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:37:12 56,80 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:37:58 120,15 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 10:38:00 56,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:38:09 56,40 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:38:29 56,20 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:38:47 56,17 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 10:39:58 55,99 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:40:14 55,98 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:40:45 55,95 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:40:57 55,94 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:41:15 55,93 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:41:33 55,92 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:41:49 55,91 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 10:42:10 55,90 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:42:27 55,85 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:42:48 55,82 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:43:17 55,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:43:34 54,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:43:51 54,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:44:06 53,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 10:44:30 53,85 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:44:43 53,82 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:45:10 53,80 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:45:35 53,78 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:45:59 53,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:46:12 53,45 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:46:33 53,25 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 10:46:45 53,22 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:46:56 53,02 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:47:06 53,00 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:47:33 52,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:47:51 51,95 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:48:16 51,90 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:48:27 51,89 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 10:48:39 51,88 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:48:50 51,87 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:48:59 51,86 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:49:35 51,85 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:49:58 51,84 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:50:07 51,83 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:50:40 51,82 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 10:50:53 51,81 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:52:09 51,80 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:52:30 51,79 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:53:48 51,78 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:54:05 51,75 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:54:49 51,74 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:55:01 51,73 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 10:55:37 51,70 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:55:50 51,65 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:57:01 51,64 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:57:18 51,62 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:57:39 51,60 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:58:08 51,59 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:58:27 51,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 10:58:39 51,49 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:58:48 51,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:59:10 50,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:59:23 50,98 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:59:31 50,97 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:59:38 50,96 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 10:59:51 50,49 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 11:00:41 50,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:01:05 49,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:01:23 49,98 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:01:35 49,95 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:02:02 49,90 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:02:21 49,85 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:03:11 49,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 11:03:58 49,45 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:05:23 49,40 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:05:32 49,39 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:06:03 49,30 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:06:17 49,29 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:07:26 49,22 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:07:41 49,21 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 11:08:49 49,20 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:09:29 49,19 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:10:53 48,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:11:12 47,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:11:52 45,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:12:09 44,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:12:30 44,80 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 11:12:48 44,79 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:13:21 44,65 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:14:06 44,64 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:14:31 44,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:16:08 44,49 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:17:18 44,45 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:17:41 44,44 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 11:18:05 44,34 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:19:38 44,33 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:19:53 44,22 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:21:17 44,21 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:21:57 44,15 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:23:26 44,14 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:24:18 44,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 11:24:59 43,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:26:30 43,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:26:59 42,99 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:27:28 42,95 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:28:11 42,50 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:28:49 42,30 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:29:08 42,25 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 11:30:57 42,24 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:31:23 42,23 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:32:42 42,22 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:33:02 42,20 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:33:08 42,21 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:33:19 42,19 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:33:36 42,15 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 11:34:03 42,14 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:34:17 42,10 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:34:46 42,09 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:35:05 42,05 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:36:56 42,04 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:37:28 42,00 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:39:26 41,99 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 11:39:35 41,98 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:40:51 41,97 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:41:12 41,50 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:41:45 41,45 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:42:07 41,30 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:42:20 41,16 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:43:03 41,14 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 11:44:47 41,13 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:45:05 41,10 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:46:33 41,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:47:47 40,70 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:48:33 40,69 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 11:48:52 40,50 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:50:16 40,40 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08
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23/09/2021 - 11:50:38 40,30 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 11:52:34 40,00 22.933.989/0001-29 - NCM
PUBLICIDADE EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10,18, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão
Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:26:08

23/09/2021 - 15:41:56 120,00 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 15:54:32 118,00 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

0002 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA
Data Valor CNPJ Situação

15/09/2021 - 09:52:55 134,73 (proposta) 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:47:34 170,00 (proposta) 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:30:30 134,71 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:33:04 134,70 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 10:34:10 134,60 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31

23/09/2021 - 10:35:42 110,00 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos
itens 10.19, 10.20, 10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão
Simplificada fora do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório
não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado
de Regularidade Profissional – CRP)

Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA/DESCASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 23/09/2021 15:32:31
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23/09/2021 - 10:36:09 134,50 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 10:37:50 134,40 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 15:42:52 130,00 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 15:56:30 128,00 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

0003 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO
Data Valor CNPJ Situação

15/09/2021 - 09:53:38 340,00 (proposta) 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

23/09/2021 - 09:48:12 40,00 (proposta) 38.483.486/0001-39 - GUARDIAN
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
FINORMACAO LTDA

Cancelado - Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso
II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços inexequíveis,
assim considerados aqueles que não se revelam capazes de possibilitar
a alguém uma retribuição financeira mínima

23/09/2021 - 15:43:29 335,00 27.539.635/0001-18 - BIOSEG
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 23/09/2021 - 16:50:46 27.539.635/0001-18 - BIOSEG SERVICOS
DE ENGENHARIA EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

BIOSEG
SERVICOS DE
ENGENHARIA
EIRELI

15/09/2021 -
13:55

Adria Silva Farias - - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

BIOSEG
SERVICOS DE
ENGENHARIA
EIRELI

15/09/2021 -
13:55

Adria Silva Farias - - - - HABILITAÇÃO

BIOSEG
SERVICOS DE
ENGENHARIA
EIRELI

15/09/2021 -
13:56

Adria Silva Farias - - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

BIOSEG
SERVICOS DE
ENGENHARIA
EIRELI

15/09/2021 -
13:56

Adria Silva Farias - - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

BIOSEG
SERVICOS DE
ENGENHARIA
EIRELI

17/09/2021 -
16:58

Adria Silva Farias - - - - QUAL.ECONÔMICO-
FINANCEIRA

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

23/09/2021 - 16:40 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

23/09/2021 - 10:04:35 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 011/2021-SRP-PMC,
promovido pela Prefeitura Municipal de Chaves. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos
para alguns breves avisos

23/09/2021 - 10:06:09 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

23/09/2021 - 10:06:50 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.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=665309&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477179&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477179&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3477205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3509352&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3509352&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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23/09/2021 - 10:07:37 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!

23/09/2021 - 10:08:12 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

23/09/2021 - 10:10:15 Pregoeiro Peço o cuidado nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da empresa.
Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo que
suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de responsabilização, nos termos da
legislação vigente

23/09/2021 - 10:10:48 Pregoeiro E, por fim, informamos que, inicialmente, verificaremos a conformidade das propostas com o objeto licitado,
abrindo-se, em seguida, para a fase de lances. Bom certame a todos!

23/09/2021 - 10:11:01 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/09/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 40,00 cancelada pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:15:08 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

23/09/2021 - 10:15:41 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/09/2021 - 10:15:41 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

23/09/2021 - 10:15:41 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.

23/09/2021 - 10:27:11 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:27:11 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 10:27:11 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:27:11 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:27:11 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/09/2021 - 10:37:12 Sistema O item 0003 foi encerrado.

23/09/2021 - 10:39:56 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/09/2021 - 10:47:01 Pregoeiro Alertamos aos senhores licitantes, o cuidado nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado
como liberalidade da empresa. Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se
equivocado, tendo que suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de
responsabilização, nos termos da legislação vigente.

23/09/2021 - 10:58:20 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 com o Município de Chaves e
ainda a suspensão do SICAF, por período de até 5 anos

23/09/2021 - 11:04:19 Pregoeiro Senhores Licitantes, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir
contratualmente.

23/09/2021 - 11:25:16 Pregoeiro Senhores Licitantes, conforme 1CTCU - SÚMULA N.º 262 - O critério definido no art. 48, inciso II, `PAR` 1º,
alíneas 1Ca 1D e 1Cb 1D, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de
preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta. 1D

23/09/2021 - 11:30:04 Pregoeiro Tal previsão legislativa destina-se, a um só tempo, minimizar riscos de uma futura inexecução contratual já
que a empresa, ao apresentar proposta com preços muito baixos, pode estar assumindo obrigação que não
poderá cumprir

23/09/2021 - 11:54:34 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/09/2021 - 11:57:24 Sistema O item 0001 teve como arrematante NCM PUBLICIDADE EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

23/09/2021 - 11:57:24 Sistema O item 0002 teve como arrematante GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO LTDA -
EPP/SS com valor unitário de R$ 110,00.

23/09/2021 - 11:57:24 Sistema O item 0003 teve como arrematante BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 340,00.

23/09/2021 - 11:57:24 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/09/2021 - 11:58:29 Pregoeiro Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances
provisoriamente em primeiro lugar.

23/09/2021 - 11:59:54 Pregoeiro Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada, adequada ao seu último
lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema

23/09/2021 - 12:00:05 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 14:00.

23/09/2021 - 12:06:23 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 12:09:12 F. GUARDIAN SERVICOS... Negociação Item 0002: Esse é o menor lance que podemos dar.

23/09/2021 - 12:18:09 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 12:32:46 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 14:07:58 Pregoeiro Bom dia Srs Licitantes, vamos dá prosseguimento ao certame

23/09/2021 - 15:21:21 Pregoeiro Senhores licitantes, acusamos o recebimento das propostas das empresas provisoriamente em primeiro
lugar.

23/09/2021 - 15:22:37 Pregoeiro NCM PUBLICIDADE EIRELI - ME, GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO LTDA -
EPP e BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, todas apresentaram as proposta reajustada.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/09/2021 às 17:50:06.
Código verificador: 14791C

Página 26 de 27

23/09/2021 - 15:25:07 Pregoeiro Em seguida analisamos os documentos de habilitação das empresas classificada provisoriamente em
primeiro lugar, após os analises seguimos para a fase de habilitação.

23/09/2021 - 15:26:08 Sistema O fornecedor NCM PUBLICIDADE EIRELI foi inabilitado no processo.

23/09/2021 - 15:26:08 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos itens 10,18, 10.19,
10.21, 10.22, 10.23, 12.3, 13.9, 13.10 (Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.1, e 16.2 Diante disto, a
empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA/DESClASSIFICADA no processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)

23/09/2021 - 15:26:08 Sistema O fornecedor NCM PUBLICIDADE EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 15:26:08 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO
LTDA com valor unitário de R$ 40,30.

23/09/2021 - 15:32:31 Sistema O fornecedor GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO LTDA foi inabilitado no
processo.

23/09/2021 - 15:32:31 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados nos itens 10.19, 10.20,
10.21, 12.22, 10.23, 12.3,12.5, 13.9, 13.10 (Certidão Simplificada fora do prazo estabelecido pelo
instrumento convocatório não anexou a Certidão Específica e de Inteiro Teor), 16.2 (Certificado de
Regularidade Profissional – CRP) Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA/DESCASSIFICADA no
processo, conforme o item 16.14 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital)

23/09/2021 - 15:32:31 Sistema O fornecedor GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO LTDA foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 15:32:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP
com valor unitário de R$ 65,00.

23/09/2021 - 15:32:31 Sistema O fornecedor GUARDIAN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FINORMACAO LTDA foi inabilitado para o item
0002 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 15:32:31 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI com valor unitário
de R$ 134,40.

23/09/2021 - 15:35:14 Sistema O fornecedor DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP foi inabilitado no processo.

23/09/2021 - 15:35:14 Sistema Motivo: A licitante não anexou os documentos exigidos pelo instrumento convocatório 7.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação

23/09/2021 - 15:35:14 Sistema O fornecedor DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 15:35:14 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI com valor unitário
de R$ 120,15.

23/09/2021 - 15:36:22 Pregoeiro Após a análise da Proposta e documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos
os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA
EIRELI, comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins de
HABILITAÇÃO.

23/09/2021 - 15:38:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:50 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 15:38:22 Sistema Motivo: Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade
de negociação do valor ofertado para o item 0001

23/09/2021 - 15:38:45 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:50 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 15:38:45 Sistema Motivo: Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade
de negociação do valor ofertado para o item 0002

23/09/2021 - 15:39:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:50 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 15:39:05 Sistema Motivo: Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade
de negociação do valor ofertado para o item 0003

23/09/2021 - 15:41:56 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 120,00.

23/09/2021 - 15:42:52 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 130,00.

23/09/2021 - 15:43:29 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 335,00.

23/09/2021 - 15:52:17 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 15:52:17 Sistema Motivo: Senhor Licitante, Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta

23/09/2021 - 15:54:32 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 118,00.

23/09/2021 - 15:54:53 F. BIOSEG SERVICOS D... Negociação Item 0001: Prezado Pregoeiro, esse é nosso valor final

23/09/2021 - 15:55:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:05 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 15:55:37 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta

23/09/2021 - 15:56:29 F. BIOSEG SERVICOS D... Negociação Item 0002: Prezado Pregoeiro, esse é nosso valor final

23/09/2021 - 15:56:30 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 128,00.

23/09/2021 - 16:06:25 Pregoeiro Informo que a empresa BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI comprovou atender às exigências
editalícias

23/09/2021 - 16:06:35 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA
EIRELI.

23/09/2021 - 16:06:35 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA
EIRELI.

23/09/2021 - 16:06:35 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIOSEG SERVICOS DE ENGENHARIA
EIRELI.
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23/09/2021 - 16:07:10 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:47.

23/09/2021 - 16:08:04 Sistema A data limite de intenção de recursos para o processo foi redefinida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:40.

23/09/2021 - 16:08:04 Sistema Motivo: Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30
(trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal

23/09/2021 - 16:43:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 16:43:40 Sistema Motivo: Solicito a proposta consolidada da empresa vencedora

23/09/2021 - 16:43:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 16:43:53 Sistema Motivo: Solicito a proposta consolidada da empresa vencedora

23/09/2021 - 16:44:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 16:44:07 Sistema Motivo: Solicito a proposta consolidada da empresa vencedora

23/09/2021 - 16:50:46 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 16:52:18 F. BIOSEG SERVICOS D... Documentação Item 0002: Prezado Pregoeiro, enviamos no item 0001, nossa proposta consolidada para
todos os itens

23/09/2021 - 17:01:02 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

23/09/2021 - 17:01:26 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Paulo Fernando Neves da Rocha Junior.

23/09/2021 - 17:01:26 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Paulo Fernando Neves da Rocha Junior.

23/09/2021 - 17:01:26 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Paulo Fernando Neves da Rocha Junior.

23/09/2021 - 17:01:55 Pregoeiro Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Paulo Fernando Neves da Rocha Junior

Pregoeiro(a)

DANIEL PINHEIRO CORRÊA

Apoio
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