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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Pregão Eletrônico - 019/2021 REPETIÇÃO

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

05/10/2021 18:18 05/10/2021 18:30 13/10/2021 13:00 18/10/2021 09:59 18/10/2021 10:00

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

0001 JURUTI – SANTARÉM – IDA/POLTRONA
(LANCHA)

154,33 70 - UND Homologado

0002 SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/POLTRONA
(LANCHA)

154,33 70 - UN Homologado

0003 JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (BARCO) 308,33 65 - UN Homologado

0004 BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO) 308,33 65 - UN Homologado

0005 JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (IDOSO) (BARCO) 158,33 15 - UND Homologado

0006 BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO)
(BARCO)

158,33 15 - UN Homologado

0007 JURUTI – BELÉM – IDA/ CAMAROTE (BARCO) 1.120,00 4 - UN Homologado

0008 BELÉM - JURUTI – VOLTA/ CAMAROTE
(BARCO)

1.120,00 4 - UND Homologado

0009 JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (BARCO) 68,33 1.045 - UN Homologado

0010 SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO) 46,67 1.045 - UN Homologado

0011 JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (IDOSO) 46,67 200 - UN Homologado

0012 SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO)
(BARCO)

278,33 200 - UN Homologado

0013 JURUTI – SANTARÉM – IDA/CAMAROTE
(BARCO)

278,33 37 - UN Homologado

0014 SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/CAMAROTE
(BARCO)

278,33 37 - UN Homologado

0015 JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (BARCO) 141,67 20 - UN Homologado

0016 MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (BARCO) 141,67 20 - UN Homologado

0017 JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (IDOSO)
(BARCO)

81,67 10 - UN Homologado

0018 MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (IDOSO)
(BARCO)

81,67 10 - UN Homologado

0019 JURUTI – MANAUS – IDA/ CAMAROTE (BARCO) 756,67 5 - UN Homologado

0020 MANAUS – JURUTI - VOLTA/ CAMAROTE
(BARCO)

756,67 5 - UN Homologado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 K R G BRELAZ 08.722.260/0001-82

2 N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI 24.043.091/0001-00

3 EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA 03.073.166/0001-26

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

05/10/2021 EDITAL - PE - 0019-2021 FLUVIAL..pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
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19/10/2021 - 17:18 Negociação aberta para o processo
019/2021 REPETIÇÃO

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20
do processo 019/2021 REPETIÇÃO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/10/2021 - 17:18 Negociação aberta para o processo
019/2021 REPETIÇÃO

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,13,14 do processo 019/2021
REPETIÇÃO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 10:20 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2021 às 12:20.

20/10/2021 - 12:28 Documentos solicitados para o
processo 019/2021 REPETIÇÃO

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2021 REPETIÇÃO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/10/2021 - 12:29 Documentos solicitados para o
processo 019/2021 REPETIÇÃO

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 019/2021 REPETIÇÃO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 13:07 Documentos solicitados para o
processo 019/2021 REPETIÇÃO

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 019/2021 REPETIÇÃO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/10/2021 - 18:16 Documentos solicitados para o
processo 019/2021 REPETIÇÃO

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 019/2021 REPETIÇÃO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 JURUTI – SANTARÉM –
IDA/POLTRONA
(LANCHA)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

70,00 70 4.900,00

0002 SANTARÉM – JURUTI –
VOLTA/POLTRONA
(LANCHA)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

70,00 70 4.900,00

0003 JURUTI – BELÉM –
IDA/REDE (BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

250,00 65 16.250,00

0004 BELÉM - JURUTI –
VOLTA/REDE

(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

260,00 65 16.900,00

0005 JURUTI – BELÉM –
IDA/REDE (IDOSO)
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

130,00 15 1.950,00

0006 BELÉM - JURUTI –
VOLTA/REDE (IDOSO)
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

130,00 15 1.950,00

0007 JURUTI – BELÉM – IDA/
CAMAROTE (BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

700,00 4 2.800,00

0008 BELÉM - JURUTI –
VOLTA/ CAMAROTE
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

700,00 4 2.800,00

0009 JURUTI – SANTARÉM –
IDA/REDE (BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

20,00 1.045 20.900,00

0010 SANTARÉM – JURUTI –
VOLTA/REDE (BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

20,00 1.045 20.900,00

0011 JURUTI – SANTARÉM –
IDA/REDE (IDOSO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

14,00 200 2.800,00

0012 SANTARÉM – JURUTI –
VOLTA/REDE (IDOSO)
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

14,00 200 2.800,00

0013 JURUTI – SANTARÉM –
IDA/CAMAROTE
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

149,00 37 5.513,00

0014 SANTARÉM – JURUTI –
VOLTA/CAMAROTE
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

149,00 37 5.513,00

0015 JURUTI – MANAUS –
IDA/ REDE (BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

85,00 20 1.700,00

0016 MANAUS – JURUTI -
VOLTA/ REDE (BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

85,00 20 1.700,00

0017 JURUTI – MANAUS –
IDA/ REDE (IDOSO)
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

40,00 10 400,00
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0018 MANAUS – JURUTI -
VOLTA/ REDE (IDOSO)
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

43,00 10 430,00

0019 JURUTI – MANAUS –
IDA/ CAMAROTE
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

550,00 5 2.750,00

0020 MANAUS – JURUTI -
VOLTA/ CAMAROTE
(BARCO)

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

PASSAGENS FLUVIAIS NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

550,00 5 2.750,00

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 Garantia Contratual Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual,
conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

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 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/POLTRONA (LANCHA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:48:09

K R G BRELAZ k r g brelaz 70 140,00 9.800,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:17:51

N/C N/C 70 130,00 9.100,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:43:51

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

70 200,00 14.000,00 Sim

0002 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/POLTRONA (LANCHA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:49:16

K R G BRELAZ k r g brelaz 70 140,00 9.800,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:18:32

N/C N/C 70 130,00 9.100,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:44:48

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

70 200,00 14.000,00 Sim

0003 - JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:50:31

K R G BRELAZ k r g brelaz 65 290,00 18.850,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:19:25

N/C N/C 65 300,00 19.500,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:45:47

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

65 350,00 22.750,00 Sim

0004 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:50:53

K R G BRELAZ k r g brelaz 65 290,00 18.850,00 Sim
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N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:20:02

N/C N/C 65 300,00 19.500,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:46:40

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

65 350,00 22.750,00 Sim

0005 - JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (IDOSO) (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:51:12

K R G BRELAZ k r g brelaz 15 150,00 2.250,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:20:54

N/C N/C 15 150,00 2.250,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:47:35

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

15 175,00 2.625,00 Sim

0006 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO) (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:51:31

K R G BRELAZ k r g brelaz 15 150,00 2.250,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:21:32

N/C N/C 15 150,00 2.250,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:48:37

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

15 175,00 2.625,00 Sim

0007 - JURUTI – BELÉM – IDA/ CAMAROTE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:51:52

K R G BRELAZ k r g brelaz 4 1.200,00 4.800,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:22:15

N/C N/C 4 800,00 3.200,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:49:50

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

4 1.200,00 4.800,00 Sim

0008 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/ CAMAROTE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:52:52

K R G BRELAZ k r g brelaz 4 1.200,00 4.800,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:23:14

N/C N/C 4 800,00 3.200,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:50:59

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

4 1.200,00 4.800,00 Sim

0009 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:53:25

K R G BRELAZ k r g brelaz 1.045 78,00 81.510,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:24:07

N/C N/C 1.045 50,00 52.250,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:55:22

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

1.045 75,00 78.375,00 Sim

0010 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO)
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:53:49

K R G BRELAZ k r g brelaz 1.045 78,00 81.510,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:24:41

N/C N/C 1.045 50,00 52.250,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
15:57:41

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

1.045 75,00 78.375,00 Sim

0011 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (IDOSO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:54:32

K R G BRELAZ k r g brelaz 200 40,00 8.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:25:37

N/C N/C 200 25,00 5.000,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:01:44

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

200 37,00 7.400,00 Sim

0012 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO) (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:55:08

K R G BRELAZ k r g brelaz 200 40,00 8.000,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:26:06

N/C N/C 200 25,00 5.000,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:02:34

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

200 37,00 7.400,00 Sim

0013 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/CAMAROTE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:55:27

K R G BRELAZ k r g brelaz 37 350,00 12.950,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:26:42

N/C N/C 37 200,00 7.400,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:03:47

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

37 270,00 9.990,00 Sim

0014 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/CAMAROTE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:55:45

K R G BRELAZ k r g brelaz 37 350,00 12.950,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:27:21

N/C N/C 37 200,00 7.400,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:07:08

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

37 270,00 9.990,00 Sim

0015 - JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:56:18

K R G BRELAZ k r g brelaz 20 145,00 2.900,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:28:03

N/C N/C 20 100,00 2.000,00 Sim
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EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:07:55

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

20 200,00 4.000,00 Sim

0016 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:56:37

K R G BRELAZ k r g brelaz 20 145,00 2.900,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:28:45

N/C N/C 20 100,00 2.000,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:08:38

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

20 200,00 4.000,00 Sim

0017 - JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (IDOSO) (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:57:07

K R G BRELAZ k r g brelaz 10 80,00 800,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:29:15

N/C N/C 10 50,00 500,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:09:31

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

10 100,00 1.000,00 Sim

0018 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (IDOSO) (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:57:33

K R G BRELAZ k r g brelaz 10 80,00 800,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:29:47

N/C N/C 10 50,00 500,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:10:11

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

10 100,00 1.000,00 Sim

0019 - JURUTI – MANAUS – IDA/ CAMAROTE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:57:56

K R G BRELAZ k r g brelaz 5 900,00 4.500,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:30:25

N/C N/C 5 750,00 3.750,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:11:25

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

5 650,00 3.250,00 Sim

0020 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ CAMAROTE (BARCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-
82

15/10/2021 -
12:58:14

K R G BRELAZ k r g brelaz 5 900,00 4.500,00 Sim

N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

24.043.091/0001-
00

16/10/2021 -
19:31:05

N/C N/C 5 750,00 3.750,00 Sim

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

03.073.166/0001-
26

17/10/2021 -
16:12:00

PASSAGENS
FLUVIAIS

NAVEGAÇÃO RIO
VERDE

5 650,00 3.250,00 Sim

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

N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI 24.043.091/0001-00 90 dias
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EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA 03.073.166/0001-26 90 dias

K R G BRELAZ 08.722.260/0001-82 90 dias

Lances Enviados
0001 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/POLTRONA (LANCHA)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:48:09 140,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:17:51 130,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:43:51 200,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:20:07 129,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:29:17 112,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:30:00 110,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:30:51 111,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42
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19/10/2021 - 14:31:07 109,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:31:31 108,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:32:44 107,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:33:21 100,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:33:41 99,50 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2021 às 19:51:32.
Código verificador: 18E6F6

Página 9 de 65

19/10/2021 - 14:35:20 99,40 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:35:42 98,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:37:41 70,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:39:17 85,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0002 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/POLTRONA (LANCHA)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:49:16 140,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:18:32 130,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:44:48 200,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:20:17 129,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:29:23 112,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:30:08 110,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:31:13 109,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:31:36 108,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:32:50 107,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:33:46 100,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:33:50 106,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:34:32 99,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:35:28 98,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:37:30 70,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:39:22 85,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0003 - JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:50:31 290,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:19:25 300,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:45:47 350,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:21:30 288,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:30:23 284,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:30:35 283,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:31:28 282,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:31:44 280,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:33:09 279,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:34:01 278,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:35:36 277,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:38:11 270,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:38:15 276,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:39:22 268,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:40:42 250,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:43:30 200,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0004 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:50:53 290,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:20:02 300,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:46:40 350,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:20:33 289,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:30:30 284,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:30:50 283,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:31:40 282,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:31:52 280,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:33:13 279,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:34:09 278,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:35:42 277,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:38:17 270,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:38:22 276,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:39:57 268,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:41:17 265,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:43:41 260,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:43:42 200,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0005 - JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (IDOSO) (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:51:12 150,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:20:54 150,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:47:35 175,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:20:50 149,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:31:48 147,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:32:03 146,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:33:20 145,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:35:14 144,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:35:51 143,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:38:39 140,00 (lance oculto) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:38:51 130,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:42:43 125,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0006 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO) (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:51:31 150,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:21:32 150,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:48:37 175,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:20:58 149,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:31:58 147,00 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:32:28 146,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:33:26 145,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:35:22 144,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:36:25 130,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:37:31 140,00 (lance oculto) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:37:49 125,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0007 - JURUTI – BELÉM – IDA/ CAMAROTE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:51:52 1.200,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2021 às 19:51:32.
Código verificador: 18E6F6

Página 22 de 65

16/10/2021 - 19:22:15 800,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:49:50 1.200,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:21:51 799,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:32:02 798,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:33:29 797,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:33:58 796,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:35:54 795,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:36:56 700,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:38:15 700,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:40:31 790,00 (lance oculto) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

0008 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/ CAMAROTE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:52:52 1.200,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:23:14 800,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:50:59 1.200,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:22:01 799,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:32:04 798,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:33:18 797,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:33:37 796,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:34:46 795,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:36:45 700,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:38:22 700,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:40:20 790,00 (lance oculto) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

0009 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:53:25 78,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:24:07 50,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:55:22 75,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:22:13 49,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:32:07 48,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:32:16 45,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:32:59 44,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:33:47 43,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:34:17 42,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:34:38 40,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:34:54 39,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:36:02 37,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:37:59 36,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:43:04 20,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:44:10 32,00 (lance oculto) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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19/10/2021 - 14:44:15 32,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0010 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:53:49 78,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:24:41 50,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 15:57:41 75,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:23:12 49,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:28:47 48,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:29:03 47,50 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:32:02 45,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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19/10/2021 - 14:32:09 46,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:32:20 44,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:33:06 44,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:33:52 43,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:34:23 42,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:34:44 40,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:35:04 39,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:36:07 37,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:38:06 36,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:39:37 20,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:44:09 32,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:44:18 32,00 (lance oculto) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

0011 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (IDOSO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:54:32 40,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:25:37 25,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:01:44 37,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:19 24,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:52:34 23,90 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:53:05 22,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:57:23 21,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:57:48 20,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:03:44 14,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0012 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO) (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:55:08 40,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:26:06 25,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:02:34 37,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:26 24,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:52:40 23,90 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:53:10 22,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:57:34 21,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:57:55 20,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:10:52 14,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0013 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/CAMAROTE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:55:27 350,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:26:42 200,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:03:47 270,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:33 199,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:53:56 198,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:54:16 197,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:57:49 196,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:58:05 195,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:59:13 194,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:59:45 193,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 15:00:18 192,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 15:00:34 191,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:00:41 190,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 15:00:52 189,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:07:10 180,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 15:08:17 179,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:10:35 149,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:12:16 140,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0014 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/CAMAROTE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:55:45 350,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:27:21 200,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:07:08 270,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:39 199,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:06 198,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:54:23 197,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:57:56 196,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:58:12 195,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 14:59:19 194,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 14:59:50 193,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:00:15 192,90 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

19/10/2021 - 15:00:36 190,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 15:00:39 191,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:00:46 189,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:07:15 180,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 15:08:25 179,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:11:03 149,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 15:12:24 140,00 (lance oculto) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

0015 - JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:56:18 145,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:28:03 100,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:07:55 200,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:46 99,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:12 98,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:54:28 97,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:09:44 85,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0016 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:56:37 145,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido
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16/10/2021 - 19:28:45 100,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:08:38 200,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:51 99,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:18 98,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:54:35 97,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:04:24 85,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0017 - JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (IDOSO) (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:57:07 80,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:29:15 50,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:09:31 100,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:46:59 49,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:24 48,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:54:41 47,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido
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19/10/2021 - 15:03:57 40,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0018 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (IDOSO) (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:57:33 80,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:29:47 50,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:10:11 100,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:47:06 49,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:36 48,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:54:47 47,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:07:21 43,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0019 - JURUTI – MANAUS – IDA/ CAMAROTE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:57:56 900,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:30:25 750,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42
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17/10/2021 - 16:11:25 650,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:45 649,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:55:01 648,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:01:30 647,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 15:02:03 645,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:05:19 550,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

0020 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ CAMAROTE (BARCO)
Data Valor CNPJ Situação

15/10/2021 - 12:58:14 900,00 (proposta) 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

16/10/2021 - 19:31:05 750,00 (proposta) 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS EIRELI

Cancelado - A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ 24.043.091/0001-00,
após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme
orienta o subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das
seguintes exigências do edital:
A empresa supracitada apresentou atestado de capacidade técnica
exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total desconformidade
pelos seguintes motivos:
No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei 8.666/93) o
Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse
encaminhado os bilhetes de passagens e as respectivas notas fiscais,
afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o licitante N.
DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI anexou documentos junto a plataforma, sendo
eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N R
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica
de serviço de nº 1053; * Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto
JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº
1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete
de passagem nº 1205 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de
30/09/2021;
* Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado
de 30/09/2021.
Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de prestação de
serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o
transporte de passageiros, o que contrasta com o objeto do pregão nº
019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços;
No atestado apresentado, cita que foram prestados dois serviços de
transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras
duas para o trajeto SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível
identificar a comprovação das passagens constantes no atestado que
mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e
idoso), e nem a do trajeto JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia
solicitada pelo Pregoeiro;
Soma-se ainda que as quantidades constantes no 25/10/2021 18:07:42

17/10/2021 - 16:12:00 650,00 (proposta) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 14:54:50 649,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 14:55:08 648,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:01:22 647,00 08.722.260/0001-82 - K R G BRELAZ Válido

19/10/2021 - 15:02:17 645,00 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

19/10/2021 - 15:04:42 550,00 (lance oculto) 03.073.166/0001-26 - EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0003 22/10/2021 - 13:10:15 24.043.091/0001-00 - N DO AMARAL
CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

DOCUMENTOS DA DILIGENCIA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

17/10/2021 -
15:36

Everaldo Gomes
Diniz

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

17/10/2021 -
15:37

Everaldo Gomes
Diniz

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=707267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760787&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760787&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

17/10/2021 -
15:37

Everaldo Gomes
Diniz

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

17/10/2021 -
15:38

Everaldo Gomes
Diniz

- - - - DECLARAÇÕES

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

17/10/2021 -
23:56

Everaldo Gomes
Diniz

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA

18/10/2021 -
08:26

Everaldo Gomes
Diniz

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA

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

26/10/2021 - 10:48 29/10/2021 - 18:00 05/11/2021 - 18:00

0001 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/POLTRONA (LANCHA)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:21:58 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0002 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/POLTRONA (LANCHA)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760796&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760796&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3760798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3762063&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3762063&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3762956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3762956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3762956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:22:11 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0003 - JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:22:23 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0004 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:22:39 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0005 - JURUTI – BELÉM – IDA/REDE (IDOSO) (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:22:47 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0006 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO) (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2021 às 19:51:32.
Código verificador: 18E6F6

Página 45 de 65

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:22:56 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0007 - JURUTI – BELÉM – IDA/ CAMAROTE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:23:06 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0008 - BELÉM - JURUTI – VOLTA/ CAMAROTE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:23:14 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0009 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:23:23 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0010 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:23:31 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0011 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/REDE (IDOSO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:23:43 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0012 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/REDE (IDOSO) (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:24:13 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0013 - JURUTI – SANTARÉM – IDA/CAMAROTE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:24:22 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0014 - SANTARÉM – JURUTI – VOLTA/CAMAROTE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:24:31 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0015 - JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:24:42 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:24:55 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0017 - JURUTI – MANAUS – IDA/ REDE (IDOSO) (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:25:11 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0018 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ REDE (IDOSO) (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:25:19 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0019 - JURUTI – MANAUS – IDA/ CAMAROTE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:25:28 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

0020 - MANAUS – JURUTI - VOLTA/ CAMAROTE (BARCO)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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24.043.091/0001-00 - N DO
AMARAL CANTO SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

26/10/2021 - 10:25:37 Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos
inabilitou por questões erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam
juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante da acusação, não admitimos
tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos
com agenciamento de passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do
Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr. Pregoeiro que é tão criterioso e
detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a
saber:
• Não apresentou as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
conforme o item 8.1.9, I do edital.
• Não tem autorização para transporte de passageiro Interestadual,
obviamente não pode sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20,
conforme exige o edital no Item 8.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo
Único.
• Foi observado também que a EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM.
Como pode transportar também transportar passageiros para Manaus ou Belém?
Outra situação observada, a empresa não pode nem agenciar tal serviço, pois não
possui CNAE especifico para este fim.
• A Proposta apresentada pela empresa não está de acordo com o
Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de quantidade de
passagens por rubrica orçamentária.
• Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou
uma planilha de custo absurda.
• Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa
N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI?

É no mínimo estranho tal atitude e merece resposta.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

18/10/2021 - 10:06:04 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!

18/10/2021 - 10:46:39 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/10/2021 - 15:12:42 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes, estamos enfrentando instabilidade de internet e consequentemente afeta nosso
acesso ao sistema. Por conta da instabilidade, a sessão ficará suspensa e retornará em 19/10/2021 as 14:00
horas.

19/10/2021 - 14:07:42 Pregoeiro Boa tarde Senhores Licitantes, vamos

19/10/2021 - 14:18:35 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

19/10/2021 - 14:18:35 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

19/10/2021 - 14:18:35 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

19/10/2021 - 14:18:35 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

19/10/2021 - 14:18:35 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.

19/10/2021 - 14:19:34 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:34 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:19:38 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:38 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:19:40 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:40 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:19:48 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:48 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:19:50 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:50 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:19:53 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:53 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:19:54 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:19:54 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:20:02 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:20:02 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:20:07 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:20:07 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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19/10/2021 - 14:20:17 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:20:17 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:34:37 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:34:39 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:34:42 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:34:49 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:34:51 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:34:54 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:34:54 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:35:03 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:35:09 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:35:18 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 14:35:48 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:40:49.

19/10/2021 - 14:35:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.200,00

19/10/2021 - 14:35:51 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:40:52.

19/10/2021 - 14:36:25 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:41:25.

19/10/2021 - 14:36:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1.200,00

19/10/2021 - 14:36:49 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:41:49.

19/10/2021 - 14:37:13 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:42:13.

19/10/2021 - 14:38:25 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:43:25.

19/10/2021 - 14:39:22 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:44:23.

19/10/2021 - 14:39:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 40,00

19/10/2021 - 14:40:20 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:45:20.

19/10/2021 - 14:40:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:40:49.

19/10/2021 - 14:40:50 Sistema O item 0008 foi encerrado em situação de empate.

19/10/2021 - 14:40:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:40:52.

19/10/2021 - 14:40:53 Sistema O item 0006 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:41:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:41:25.

19/10/2021 - 14:41:26 Sistema O item 0007 foi encerrado em situação de empate.

19/10/2021 - 14:41:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:41:49.

19/10/2021 - 14:41:50 Sistema O item 0002 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:42:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:42:13.

19/10/2021 - 14:42:14 Sistema O item 0001 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:42:50 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:47:51.

19/10/2021 - 14:42:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 40,00

19/10/2021 - 14:43:14 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 14:48:15.

19/10/2021 - 14:43:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:43:25.

19/10/2021 - 14:43:27 Sistema O item 0005 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:44:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:44:23.

19/10/2021 - 14:44:24 Sistema O item 0010 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:45:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:45:20.

19/10/2021 - 14:45:21 Sistema O item 0003 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:45:55 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:45:55 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:45:56 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:45:56 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:45:57 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:45:57 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:45:58 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:45:58 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:46:00 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:46:00 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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19/10/2021 - 14:46:01 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:46:01 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:46:04 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:46:04 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:46:05 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:46:05 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:46:06 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:46:06 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:46:07 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

19/10/2021 - 14:46:07 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/10/2021 - 14:47:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:47:51.

19/10/2021 - 14:47:52 Sistema O item 0009 foi encerrado.

19/10/2021 - 14:48:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 19/10/2021 às 14:48:15.

19/10/2021 - 14:48:16 Sistema O item 0004 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:00:55 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:00:58 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:00:58 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:00:58 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:01:01 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:01:01 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:01:04 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:01:07 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:01:07 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:01:07 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

19/10/2021 - 15:03:26 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:08:27.

19/10/2021 - 15:03:29 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:08:29.

19/10/2021 - 15:03:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,90

19/10/2021 - 15:03:53 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:08:53.

19/10/2021 - 15:03:53 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:08:53.

19/10/2021 - 15:03:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 750,00

19/10/2021 - 15:04:56 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:09:56.

19/10/2021 - 15:04:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 750,00

19/10/2021 - 15:06:57 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:11:57.

19/10/2021 - 15:08:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:08:27.

19/10/2021 - 15:08:27 Sistema O item 0017 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:08:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:08:29.

19/10/2021 - 15:08:30 Sistema O item 0011 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:08:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:08:53.

19/10/2021 - 15:08:54 Sistema O item 0016 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:08:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:08:53.

19/10/2021 - 15:08:54 Sistema O item 0020 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:09:25 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:14:25.

19/10/2021 - 15:09:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:09:56.

19/10/2021 - 15:09:58 Sistema O item 0019 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:10:04 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:15:04.

19/10/2021 - 15:10:28 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:15:28.

19/10/2021 - 15:10:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,90

19/10/2021 - 15:10:49 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/10/2021 às 15:15:49.

19/10/2021 - 15:11:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:11:57.

19/10/2021 - 15:11:58 Sistema O item 0018 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:14:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:14:25.

19/10/2021 - 15:14:26 Sistema O item 0015 foi encerrado.
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19/10/2021 - 15:15:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:15:04.

19/10/2021 - 15:15:05 Sistema O item 0013 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:15:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:15:28.

19/10/2021 - 15:15:29 Sistema O item 0012 foi encerrado.

19/10/2021 - 15:15:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 19/10/2021 às 15:15:49.

19/10/2021 - 15:15:51 Sistema O item 0014 foi encerrado.

19/10/2021 - 17:02:43 Sistema Desempate realizado para o item 0007 tem como vencedor o fornecedor com token 3

19/10/2021 - 17:02:43 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 2

19/10/2021 - 17:02:46 Sistema O item 0007 foi encerrado.

19/10/2021 - 17:03:16 Sistema Desempate realizado para o item 0008 tem como vencedor o fornecedor com token 3

19/10/2021 - 17:03:16 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 2

19/10/2021 - 17:03:16 Sistema O item 0008 foi encerrado.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0001 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 70,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0002 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 70,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0003 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 200,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0004 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 200,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0005 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 125,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0006 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 125,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0007 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 700,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0008 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 700,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0009 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 20,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0010 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 20,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0011 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 14,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0012 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 14,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0013 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 140,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0014 teve como arrematante N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 140,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0015 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 85,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0016 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 85,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0017 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 40,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0018 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 43,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0019 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 550,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema O item 0020 teve como arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA - ME com valor unitário
de R$ 550,00.

19/10/2021 - 17:18:43 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

19/10/2021 - 17:26:23 F. EMPRESA DE NAVEGA... Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta para o item 01

19/10/2021 - 17:32:12 F. EMPRESA DE NAVEGA... Negociação Item 0002: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta para todos os itens

19/10/2021 - 17:39:59 Pregoeiro Senhores licitantes, por conta do horário a sessão ficará suspensa e retornará em 20/10/2021 as 10:00
horas.

19/10/2021 - 17:57:20 F. N DO AMARAL CANTO... Documentação Item 0003: Sr. pregoeiro estamos com nossa melhor ofertas em todos os itens em que
ganhamos! Só faço aqui uma observação referente a licitante concorrente, a mesma não atendeu ao que o
edital exige no item 6.13. Peço que se manifeste quanto a essa situação.

19/10/2021 - 17:57:42 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

19/10/2021 - 18:28:22 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

19/10/2021 - 18:29:32 F. EMPRESA DE NAVEGA... Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, segue nossa proposta consolidada para todos os itens em que
fomos declarado vencedor.

20/10/2021 - 10:02:47 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.
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20/10/2021 - 10:04:45 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, DIANTE DO EXPOSTO, CONVOCA-SE AS EMPRESAS: EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA e N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI, QUE COM BASE NO ITEM 7.2 DO EDITAL DEVERÁ ENCAMINHAR A
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA READEQUADA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO POR ITEM,
NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS VIA SISTEMA
WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

20/10/2021 - 10:19:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 10:20:15 F. EMPRESA DE NAVEGA... Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, segue nossa proposta readequada, conforme solicitado.

20/10/2021 - 10:20:41 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2021 às 12:20.

20/10/2021 - 10:22:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 10:29:45 Pregoeiro senhores licitantes, favor desconsiderar no que pede em 20/10/2021 as 10:04:45 SENHORES LICITANTES,
DIANTE DO EXPOSTO, CONVOCA-SE AS EMPRESAS: EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA e
N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, QUE COM BASE NO
ITEM 7.2 DO EDITAL DEVERÁ ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA
READEQUADA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO POR ITEM, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS VIA
SISTEMA WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

20/10/2021 - 10:31:06 Pregoeiro Após o término da data definida para negociação, seguiremos os tramites.

20/10/2021 - 12:14:40 F. N DO AMARAL CANTO... Documentação Item 0003: Sr. Pregoeiro, essa é a nossa melhor oferta para todos os itens. Segue nossa
proposta realinhada para todos os itens.

20/10/2021 - 12:16:53 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 12:17:14 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 12:18:10 F. EMPRESA DE NAVEGA... Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro segue nossa proposta readequada e a Composição de Custos
Unitário

20/10/2021 - 12:25:48 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos seguir de acordo com a sequencia editalícia

20/10/2021 - 12:28:02 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:27 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 12:28:02 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE, DIANTE DO EXPOSTO, CONVOCA-SE A EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA, QUE COM BASE NO ITEM 7.2 DO EDITAL DEVERÁ ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO
REFERENTE A PROPOSTA READEQUADA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO POR ITEM, NO PRAZO
MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS VIA SISTEMA WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

20/10/2021 - 12:29:01 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:28 do dia 20/10/2021.

20/10/2021 - 12:29:01 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE, DIANTE DO EXPOSTO, CONVOCA-SE A EMPRESA N DO AMARAL CANTO
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, QUE COM BASE NO ITEM 7.2 DO EDITAL
DEVERÁ ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA READEQUADA E
COMPOSIÇÃO DE PREÇO POR ITEM, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS VIA SISTEMA
WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

20/10/2021 - 12:40:44 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 14:06:27 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

20/10/2021 - 14:31:15 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes. A sessão encerrará e retornará 21/10/2021 as 09:00 horas!

21/10/2021 - 09:12:35 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!

21/10/2021 - 17:59:54 Pregoeiro Boa tarde Senhores licitantes, a sessão ficará suspensa, em virtude do expediente que se encerra as 18:00
horas, com retorno marcado para ás 09:00 horas do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:02:00 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

22/10/2021 - 11:13:17 Pregoeiro Senhor licitante, diante do exposto, convoca-se a empresa N DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, com base no subitem (8.3.10. O Pregoeiro em conjunto com a
Equipe de Apoio poderá promover diligências necessárias para averiguar a conformidade dos documentos
apresentados, conforme dispõe o `PAR`3º do art. 43 da Lei 8.666/93). Com o intuito de comprovar a
execução dos serviços prestados mencionado no atestado de capacidade técnica, utilizamos o presente para
solicitar à vossa empresa os seguintes esclarecimentos: apresentação dos bilhetes de passagens da época e
nota fiscal do mesmo para que possamos comprovar a execução dos serviços mencionado, no prazo de 02
(duas) horas.

22/10/2021 - 13:07:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 13:07:40 Sistema Motivo: Senhor licitante, diante do exposto, convoca-se a empresa N DO AMARAL CANTO SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, com base no subitem (8.3.10. O Pregoeiro em conjunto com a
Equipe de Apoio poderá promover diligências necessárias para averiguar a conformidade dos documentos
apresentados, conforme dispõe o `PAR`3º do art. 43 da Lei 8.666/93). Com o intuito de comprovar a
execução dos serviços prestados mencionado no atestado de capacidade técnica, utilizamos o presente para
solicitar à vossa empresa os seguintes esclarecimentos: apresentação dos bilhetes de passagens da época e
nota fiscal do mesmo para que possamos comprovar a execução dos serviços mencionado

22/10/2021 - 13:10:13 F. N DO AMARAL CANTO... Documentação Item 0003: Segue a documentação exigida na diligência

22/10/2021 - 13:10:15 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

22/10/2021 - 15:28:49 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, a sessão ficará suspensa para análise de diligência e retornará em 25/10/2021
as 09:00 horas.

25/10/2021 - 09:00:04 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado no processo.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema Motivo: A o Licitante: N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI,
CNPJ 24.043.091/0001-00, após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o
subitem 8.3.1 do edital, identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: A empresa
supracitada apresentou atestado de capacidade técnica exigido subitem 8.1.10 inciso I do edital, em total
desconformidade pelos seguintes motivos: No dia 22/10/2021, na forma do `PAR` 3º do art. 43 da Lei
8.666/93) o Pregoeiro realizou diligencias através do chat e solicitou que fosse encaminhado os bilhetes de
passagens e as respectivas notas fiscais, afim de comprovar a execução do objeto, na mesma data, o
licitante N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI anexou
documentos junto a plataforma, sendo eles: * Relação de serviços prestados no mês 09/2021 da empresa N
R EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA; * Nota fiscal eletrônica de serviço de nº 1053; *...
(CONTINUA)
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25/10/2021 - 18:07:42 Sistema (CONT. 1) Bilhete de passagem nº 1203 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de
passagem nº 1202 do trajeto JURUTI/SANTARÉM, datado de 23/09/2021; * Bilhete de passagem nº 1205 do
trajeto SANTARÉM/JURUTI, datado de 30/09/2021; * Bilhete de passagem nº 1206 do trajeto
SANTARÉM/JURUTI, datado de 30/09/2021. Nota-se que a nota fiscal nº 1053 apresentada só trata de
prestação de serviço de carga, equipamentos e encomendas, não menciona o transporte de passageiros, o
que contrasta com o objeto do pregão nº 019/2021 e o atestado de capacidade técnica apresentado, não
comprovando a devida prestação dos serviços; No atestado apresentado, cita que foram prestados dois
serviços de transporte de passageiros para o trajeto JURUTI/SANTAREM, e outras duas para o trajeto
SANTAREM/JURUTI, no entanto, não foi possível identificar a comprovação das passagens constantes no
atestado que mencionam JURUTI/SANTARÉM – SANTARÉM/JURUTI (infantil e idoso), e nem a do trajeto...

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema (CONT. 2) JURUTI/MANAUS, desatendendo a diligencia solicitada pelo Pregoeiro; Soma-se ainda que as
quantidades constantes no

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA com valor unitário
de R$ 250,00.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA com valor unitário
de R$ 260,00.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA com valor unitário
de R$ 130,00.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA com valor unitário
de R$ 130,00.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA com valor unitário
de R$ 149,00.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI foi
inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

25/10/2021 - 18:07:42 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA com valor unitário
de R$ 149,00.

25/10/2021 - 18:11:16 Pregoeiro no atestado são de apenas 07 (sete) passagens no total, sendo que apenas quatro foi possível identificar os
bilhetes, demonstrando inconformidade com a exigência do edital, que exige que o atestado seja
apresentado em quantidades compatíveis com o edital, vejamos: 1C8.1.10 13 Qualificação Técnica: I 13
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação 13 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado
serviço compatível como o objeto desta licitação.(grifo nosso) 1D. Nesse entendimento o Tribunal de Contas
da União em Súmula nº 263, aduz que: 1CSÚMULA Nº 263 Para a comprovação da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a... (CONTINUA)

25/10/2021 - 18:11:16 Pregoeiro (CONT. 1) exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade
do objeto a ser executado. (grifo nosso) 1D. No mesmo sentido o Acordão 2308/2012 do Tribunal de Contas
da União traz que: 1C(...) Quanto à comprovação da capacidade técnico-operacional mediante atestados, a
Súmula 263 do TCU admite a inclusão de exigências de quantitativos mínimos e prazos máximos para essa
comprovação, desde que observada a proporção com a dimensão e a complexidade do objeto licitado. (...)
1D ( Acordão 2308/2012, relator Raimundo Carreiro) 1D Nesse contexto, não há que se falar em restrição ao
caráter competitivo da licitação, uma vez que tal exigência mostra-se aderente aos ditames do art. 30 da Lei
8.666/1993 e do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, dispositivos esses que fundamentaram a Súmula
263 do Tribunal de Contas da União. Diante dos...

25/10/2021 - 18:11:16 Pregoeiro (CONT. 2) documentos enviados observa-se que a empresa N. DO AMARAL CANTO SERVIÇO, também
incorreu na possível prática de crime contra a ordem tributária e econômica, previsto no art. 1º, inciso V, da
Lei nº 8.137/90, vejamos: 1CArt. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (...) V - Negar ou deixar de
fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação 1D. (grifo nosso)
Considerando que não foi apresentada a nota fiscal do serviço prestado de transporte de passageiro,
conforme consta no atestado da empresa, uma vez que, a nota fiscal apresentada se refere a transporte de
carga, equipamentos e encomendas. Portanto, considerando os apontamentos e constatações realizadas no
documento de capacidade técnica enviado pela...

25/10/2021 - 18:11:16 Pregoeiro (CONT. 3) empresa, e diante das diligências realizadas pelo pregoeiro, e em observância ao princípio de
vinculação ao instrumento convocatório, art. 43, IV, da lei 8666/93, esta comissão decide pela inabilitação do
licitante N. DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI, CNPJ
24.043.091/0001-00, pelo desatendimento ao subitem 8.1.10, inciso I do edital.

25/10/2021 - 18:16:00 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 20:15 do dia 25/10/2021.

25/10/2021 - 18:16:00 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE, DIANTE DO EXPOSTO, CONVOCA-SE A EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA, QUE COM BASE NO ITEM 7.2 DO EDITAL DEVERÁ ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO
REFERENTE A PROPOSTA TOTAL READEQUADA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO DOS ITENS 03, 04, 05,
06, 13, 14, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS VIA SISTEMA
WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

25/10/2021 - 18:16:06 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 20:15 do dia 25/10/2021.

25/10/2021 - 18:16:06 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE, DIANTE DO EXPOSTO, CONVOCA-SE A EMPRESA DE NAVEGACAO RIO
VERDE LTDA, QUE COM BASE NO ITEM 7.2 DO EDITAL DEVERÁ ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO
REFERENTE A PROPOSTA TOTAL READEQUADA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO DOS ITENS 03, 04, 05,
06, 13, 14, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DUAS) HORAS VIA SISTEMA
WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.

25/10/2021 - 19:50:24 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

25/10/2021 - 19:50:48 F. EMPRESA DE NAVEGA... Documentação Item 0003: Senhor pregoeiro, segue nossa proposta readequada, conforme solicitado.
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25/10/2021 - 20:21:38 Pregoeiro Boa noite a sessão ficará suspensa, e retornará em 26/10/2021 as 10:00 horas

26/10/2021 - 10:00:18 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:17:18 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE
LTDA.

26/10/2021 - 10:18:12 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2021 às 10:48.

26/10/2021 - 10:21:58 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0001.

26/10/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0002.

26/10/2021 - 10:22:23 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0003.

26/10/2021 - 10:22:39 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0004.

26/10/2021 - 10:22:47 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0005.

26/10/2021 - 10:22:56 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0006.

26/10/2021 - 10:23:06 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0007.

26/10/2021 - 10:23:14 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0008.

26/10/2021 - 10:23:23 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0009.

26/10/2021 - 10:23:31 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0010.

26/10/2021 - 10:23:43 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0011.

26/10/2021 - 10:24:13 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0012.

26/10/2021 - 10:24:22 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0013.

26/10/2021 - 10:24:31 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0014.

26/10/2021 - 10:24:42 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0015.
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26/10/2021 - 10:24:55 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0015.

26/10/2021 - 10:25:11 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0017.

26/10/2021 - 10:25:19 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0018.

26/10/2021 - 10:25:28 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0019.

26/10/2021 - 10:25:38 Sistema O fornecedor N DO AMARAL CANTO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0020.

26/10/2021 - 11:04:38 Pregoeiro Informo a empresa N do Amaral que se atente em manifestar a intenção de recurso somente nos pontos em
que não concorda com a decisão, sendo objetiva. A manifestação de intenção disponível na plataforma não
pode ser usada para realizar desabafos de inconformismo, as razões devem ser apresentadas em recurso.
Ressaltamos que em processos futuros, acontecer novamente esse tipo de atitude, esta comissão poderá
rejeitar a manifestação.

26/10/2021 - 11:04:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

26/10/2021 - 11:04:48 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:04:48 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:04:48 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

26/10/2021 - 11:05:02 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:02 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:02 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

26/10/2021 - 11:05:08 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:08 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:08 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
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26/10/2021 - 11:05:17 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:17 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:17 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

26/10/2021 - 11:05:22 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:22 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:22 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

26/10/2021 - 11:05:32 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:32 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:32 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

26/10/2021 - 11:05:43 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:43 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...
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26/10/2021 - 11:05:43 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

26/10/2021 - 11:05:48 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:48 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:48 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:05:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

26/10/2021 - 11:05:57 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:05:57 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:05:57 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:06:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

26/10/2021 - 11:06:03 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:06:03 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:06:03 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:06:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

26/10/2021 - 11:06:16 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)
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26/10/2021 - 11:06:16 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:06:16 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:06:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

26/10/2021 - 11:06:21 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:06:21 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:06:21 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:06:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

26/10/2021 - 11:06:27 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:06:27 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:06:27 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:07:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

26/10/2021 - 11:07:48 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:07:48 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:07:48 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:07:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
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26/10/2021 - 11:07:51 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:07:51 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:07:51 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:08:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

26/10/2021 - 11:08:11 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:08:11 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:08:11 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:08:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

26/10/2021 - 11:08:16 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:08:16 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:08:16 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:08:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

26/10/2021 - 11:08:22 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:08:22 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...
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26/10/2021 - 11:08:22 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:08:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

26/10/2021 - 11:08:30 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:08:30 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:08:30 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:09:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

26/10/2021 - 11:09:48 Sistema Intenção: Manifestamos a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro que nos inabilitou por questões
erronias ao nosso respeito, com acusações que pesam juridicamente, onde não iremos fechar olhos diante
da acusação, não admitimos tal afronta, pois somos uma empresa sólida, conhecida e reconhecida em toda
região, fazemos transporte de cargas e passageiros todos os dias e trabalhamos com agenciamento de
passagens fluviais para outras e cidades e para o estado do Amazonas inclusive, temos nome a zelar. O Sr.
Pregoeiro que é tão criterioso e detalhista em suas analises, fez vista grossa as falhas da EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO RIO VERDE LTDA, pois habilita uma empresa com várias falhas, a saber: • Não apresentou
as Certidões de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da
sede da Licitante, conforme o item 8.1.9, I do edital. •Não tem autorização para transporte de passageiro
Interestadual, obviamente não pode... (CONTINUA)

26/10/2021 - 11:09:48 Sistema (CONT. 1) sagrar-se vencedor dos itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, conforme exige o edital no Item 8.1.10
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Parágrafo Único. • Foi observado também que a EMPRESA DE
NAVEGACAO RIO VERDE LTDA – ME, apresentou seu esquema operacional com Autorização para
transporte de Passageiros somente nas Linhas SANTARÉM/JURUTI/SANTARÉM. Como pode transportar
também transportar passageiros para Manaus ou Belém? Outra situação observada, a empresa não pode
nem agenciar tal serviço, pois não possui CNAE especifico para este fim. • A Proposta apresentada pela
empresa não está de acordo com o Termo de Referência do Edital, no que diz respeito a distribuição de
quantidade de passagens por rubrica orçamentária. •Os valores ofertados pela EMPRESA DE NAVEGACAO
RIO VERDE LTDA – ME estão muito baixos dos praticados no mercado, a empresa apresentou uma planilha
de custo absurda. • Porque a exigência na diligência foi solicitada somente da empresa N. DO
AMARAL CANTO SERVICO...

26/10/2021 - 11:09:48 Sistema (CONT. 2) DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI? É no mínimo estranho tal atitude e merece
resposta.

26/10/2021 - 11:12:02 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 29/10/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 05/11/2021 às 18:00.

26/10/2021 - 11:17:11 Pregoeiro está comissão informa que a sessão ficará suspensa e aguardará os prazos e se posicionará na data
informada via sistema.

08/11/2021 - 10:10:35 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

08/11/2021 - 10:48:18 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:22 Sistema O item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:25 Sistema O item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:28 Sistema O item 0004 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:32 Sistema O item 0005 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:35 Sistema O item 0006 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:44 Sistema O item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:48 Sistema O item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:53 Sistema O item 0009 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:48:57 Sistema O item 0010 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:49:05 Sistema O item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:49:47 Sistema O item 0012 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:49:50 Sistema O item 0013 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:49:54 Sistema O item 0014 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:50:05 Sistema O item 0015 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:50:09 Sistema O item 0016 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:50:12 Sistema O item 0017 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:50:16 Sistema O item 0018 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:50:21 Sistema O item 0019 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 10:50:24 Sistema O item 0020 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

08/11/2021 - 14:12:02 Sistema O item 0001 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.
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08/11/2021 - 14:12:06 Sistema O item 0002 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:25 Sistema O item 0003 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:29 Sistema O item 0004 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:32 Sistema O item 0005 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:37 Sistema O item 0006 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:41 Sistema O item 0007 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:45 Sistema O item 0008 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:50 Sistema O item 0009 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:12:54 Sistema O item 0010 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:34 Sistema O item 0011 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:39 Sistema O item 0012 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:42 Sistema O item 0013 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:44 Sistema O item 0014 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:47 Sistema O item 0015 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:51 Sistema O item 0016 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:55 Sistema O item 0017 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:14:59 Sistema O item 0018 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:15:02 Sistema O item 0019 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

08/11/2021 - 14:15:06 Sistema O item 0020 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro(a)

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio


		2022-11-29T10:57:05-0300
	KEYDSON FRANCISCO MORAIS MEIRELES:99724707253




