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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo -SECDET
Registro de Preços Eletrônico - 028/2022

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

15/06/2022 18:05 15/06/2022 18:06 27/06/2022 18:00 30/06/2022 08:00 30/06/2022 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 01 (UM) VEÍCULO LEVE, CAMINHONETE
CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO, À
DIESEL, TRAÇÃO 4X4, TEMPO DE USO NO
MÁXIMO 03 (TRÊS) ANOS, EM BOAS
CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO. SEM
MOTORISTA.

7.850,00 12 MÊS Homologado

0002 01 (UM) MICROÔNIBUS, COM LOTAÇÃO
MÍNIMA DE 32 (TRINTA E DOIS) PASSAGEIROS
- TEMPO MÁXIMO DE USO 10 (DEZ) ANOS, EM
BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO

2.125,00 20 DIA Homologado

0003 01 (UM) CAMINHÃO ¾, À DIESEL, TEMPO
MÁXIMO DE 4 (QUATRO) ANOS DE USO, EM
BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

1.900,00 10 DIA Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

15/06/2022 Edital nº 028-2022 - Locação de Veiculos leves (SECDET).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/06/2022 - 10:27 Negociação aberta para o processo
028/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 028/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 10:27 Negociação aberta para o processo
028/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 028/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 10:34 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 12:35.

07/07/2022 - 15:50 Documentos solicitados para o
processo 028/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 01 (um) Veículo Leve,
Caminhonete cabine
dupla, com ar
condicionado, à diesel,
tração 4x4, tempo de uso
no máximo 03 (três) anos,
em boas condições de
uso e conservação. Sem
motorista.

23.363.317 LTDA N/C N/C 7.065,00 12 84.780,00

0002 01 (um) Microônibus, com
lotação mínima de 32
(trinta e dois) passageiros
- tempo máximo de uso
10 (dez) anos, em bom
estado de uso e
conservação

23.363.317 LTDA N/C N/C 2.124,00 20 42.480,00
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0003 01 (um) Caminhão ¾, à
diesel, tempo máximo de
4 (quatro) anos de uso,
em boas condições de
uso e conservação

23.363.317 LTDA VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 1.710,00 10 17.100,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - 01 (um) Veículo Leve, Caminhonete cabine dupla, com ar condicionado, à diesel, tração 4x4,
tempo de uso no máximo 03 (três) anos, em boas condições de uso e conservação. Sem motorista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS

20.052.351/0001-
53

29/06/2022 -
19:48:15

N/C N/C 12 R$ 10.000,00 R$ 120.000,00 Sim

23.363.317 LTDA 23.363.317/0001-
98

30/06/2022 -
00:41:26

N/C N/C 12 R$ 7.850,00 R$ 94.200,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

29/06/2022 -
23:28:47

N/C N/C 12 R$ 2.125,00 R$ 25.500,00 Sim

0002 - 01 (um) Microônibus, com lotação mínima de 32 (trinta e dois) passageiros - tempo máximo de uso 10 (dez) anos, em bom
estado de uso e conservação
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS

20.052.351/0001-
53

29/06/2022 -
19:48:57

N/C N/C 20 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 Sim

23.363.317 LTDA 23.363.317/0001-
98

30/06/2022 -
00:41:24

N/C N/C 20 R$ 2.125,00 R$ 42.500,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

29/06/2022 -
23:29:12

N/C N/C 20 R$ 7.850,00 R$ 157.000,00 Sim

0003 - 01 (um) Caminhão ¾, à diesel, tempo máximo de 4 (quatro) anos de uso, em boas condições de uso e conservação
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO
DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS

20.052.351/0001-
53

29/06/2022 -
19:51:03

Marca Mercedes-
Benz

Modelo 710 Plus 10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

29/06/2022 -
23:30:54

13-130 VW 10 R$ 1.900,00 R$ 19.000,00 Sim

23.363.317 LTDA 23.363.317/0001-
98

30/06/2022 -
00:41:20

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 10 R$ 1.900,00 R$ 19.000,00 Sim

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

C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 20.052.351/0001-53 90 dias

M DE J M SOUSA LTDA 18.640.331/0001-51 90 dias

23.363.317 LTDA 23.363.317/0001-98 90 dias

Lances Enviados
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0001 - 01 (um) Veículo Leve, Caminhonete cabine dupla, com ar condicionado, à diesel, tração 4x4,
tempo de uso no máximo 03 (três) anos, em boas condições de uso e conservação. Sem motorista.
Data Valor CNPJ Situação

29/06/2022 - 19:48:15 10.000,00 (proposta) 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

29/06/2022 - 23:28:47 2.125,00 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Cancelado - diante exposto no item 7.2.4. Os participantes deverão
encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e
VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também
de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. Ocorre que a licitante não apresentou o que pede o inciso V
– Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, em nome de seu sócio
majoritário e inciso I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, em nome de seu sócio majoritário. 07/07/2022 10:59:44

30/06/2022 - 00:41:26 7.850,00 (proposta) 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:49:47 9.000,00 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

30/06/2022 - 09:50:28 7.065,00 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:53:11 8.000,00 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

0002 - 01 (um) Microônibus, com lotação mínima de 32 (trinta e dois) passageiros - tempo máximo de uso 10 (dez) anos, em bom
estado de uso e conservação
Data Valor CNPJ Situação
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29/06/2022 - 19:48:57 1.000,00 (proposta) 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

29/06/2022 - 23:29:12 7.850,00 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Cancelado - diante exposto no item 7.2.4. Os participantes deverão
encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e
VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também
de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. Ocorre que a licitante não apresentou o que pede o inciso V
– Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, em nome de seu sócio
majoritário e inciso I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, em nome de seu sócio majoritário. 07/07/2022 10:59:44

30/06/2022 - 00:41:24 2.125,00 (proposta) 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:51:31 2.124,00 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:51:46 990,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Cancelado - diante exposto no item 7.2.4. Os participantes deverão
encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e
VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também
de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. Ocorre que a licitante não apresentou o que pede o inciso V
– Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, em nome de seu sócio
majoritário e inciso I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, em nome de seu sócio majoritário. 07/07/2022 10:59:44

30/06/2022 - 09:53:37 980,00 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

30/06/2022 - 10:31:43 900,00 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

0003 - 01 (um) Caminhão ¾, à diesel, tempo máximo de 4 (quatro) anos de uso, em boas condições de uso e conservação
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 17:48:14.
Código verificador: 349223

Página 5 de 8

29/06/2022 - 19:51:03 1.000,00 (proposta) 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

29/06/2022 - 23:30:54 1.900,00 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Cancelado - diante exposto no item 7.2.4. Os participantes deverão
encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e
VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também
de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. Ocorre que a licitante não apresentou o que pede o inciso V
– Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, em nome de seu sócio
majoritário e inciso I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, em nome de seu sócio majoritário. 07/07/2022 10:59:44

30/06/2022 - 00:41:20 1.900,00 (proposta) 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:52:01 990,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Cancelado - diante exposto no item 7.2.4. Os participantes deverão
encaminhar os documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e
VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também
de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. Ocorre que a licitante não apresentou o que pede o inciso V
– Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, em nome de seu sócio
majoritário e inciso I certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, em nome de seu sócio majoritário. 07/07/2022 10:59:44

30/06/2022 - 09:52:12 1.890,00 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:52:43 1.710,00 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA Válido

30/06/2022 - 09:53:44 980,00 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

30/06/2022 - 10:30:47 900,00 20.052.351/0001-53 - C DOS SANTOS
FERREIRA SERVICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou serviço compatível
como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s)
contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s)
fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de capacidade
técnica com objeto incompatível com as características da licitação,
estando em desacordo com o subitem "I", do edital, e ainda, não
apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A"
do edital, e mediante o subitem B) O(s) atestado(s) ou declaração(ões)
que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s),
será(ão) declarado(s) inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as
exigências editalícias. 07/07/2022 15:47:56

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
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Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 07/07/2022 - 16:03:03 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA PROPOSTA 028-2022 - TOBIAS
SERVICE.pdf

0001 07/07/2022 - 16:05:50 23.363.317/0001-98 - 23.363.317 LTDA PROPOSTA 028-2022 - TOBIAS
SERVICE 07-07-2022.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

23.363.317 LTDA 29/06/2022 - 12:31 BRENO SILVA CASTRO - - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

23.363.317 LTDA 29/06/2022 - 12:32 BRENO SILVA CASTRO - - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

23.363.317 LTDA 29/06/2022 - 12:38 BRENO SILVA CASTRO - - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

23.363.317 LTDA 29/06/2022 - 18:49 BRENO SILVA CASTRO - - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

23.363.317 LTDA 29/06/2022 - 23:06 BRENO SILVA CASTRO - - - - DECLARAÇÕES

23.363.317 LTDA 30/06/2022 - 07:33 BRENO SILVA CASTRO - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

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

14/07/2022 - 11:06 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

30/06/2022 - 09:00:42 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

30/06/2022 - 09:00:46 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/06/2022 - 09:47:39 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/06/2022 - 09:47:40 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

30/06/2022 - 09:47:40 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/06/2022 - 09:47:40 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.

30/06/2022 - 09:48:11 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 09:48:11 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 09:48:12 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 09:48:12 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 09:48:12 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 09:48:12 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 09:58:13 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/06/2022 - 09:58:13 Sistema O item 0002 foi encerrado.

30/06/2022 - 09:58:13 Sistema O item 0003 foi encerrado.

30/06/2022 - 10:27:50 Sistema O item 0001 teve como arrematante M DE J M SOUSA LTDA - ME com lance de R$ 2.125,00.

30/06/2022 - 10:27:50 Sistema O item 0002 teve como arrematante C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS - ME com lance de R$ 980,00.

30/06/2022 - 10:27:50 Sistema O item 0003 teve como arrematante C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS - ME com lance de R$ 980,00.

30/06/2022 - 10:27:51 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/06/2022 - 10:30:47 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 900,00.

30/06/2022 - 10:31:43 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 900,00.

30/06/2022 - 10:34:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 12:35.

30/06/2022 - 10:35:13 F. M DE J M SOUSA LTDA Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro retiramos nossa proposta pois houve um erro na digitação dos valores
do mesmo. Pedimos desculpas pelo transtorno.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1063670&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1063670&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1063686&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1063686&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6030964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6030964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6030969&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6030969&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6030969&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6031012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6031012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6031012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6031012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6038507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6038507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6039740&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6040373&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6040373&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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30/06/2022 - 10:38:00 F. C DOS SANTOS FERR... Negociação Item 0002: Sr pregoeiro o valo negociado nos itens 02 e 03 ainda estão acima do estimado?

30/06/2022 - 11:10:49 Pregoeiro Senhor licitante C DOS SANTOS.... seus valores no item 002 e 003 estão muito a baixo do estimado. Você
conseguirá atender a Secretaria nesse valor?

30/06/2022 - 11:13:51 Pregoeiro Senhor(a) licitante M DE J M SOUSA LTDA, após o final da negociação iremos desclassificar seu lance.

30/06/2022 - 11:16:20 F. C DOS SANTOS FERR... Negociação Item 0002: Sim, pois, no edital menciona que o combustível e o motorista ficam por conta da
contratante e o valor refere-se à diária.

30/06/2022 - 11:33:43 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 11:34:05 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

30/06/2022 - 17:51:38 Pregoeiro Senhores licitantes, o processo ficará suspenso e retornará em 02/07/2022 as 14:30

30/06/2022 - 18:01:41 Pregoeiro senhores licitantes onde se lê 02/07/2022 as 14:00 leia-se 05/07/2022 as 14:30

05/07/2022 - 16:54:42 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, informamos que estávamos sem acesso a plataforma por conta de
inconsistencia com a internet. O processo ficará suspenso e retornará em 07/07/2022 as 09:00

07/07/2022 - 09:33:53 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

07/07/2022 - 09:33:57 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

07/07/2022 - 10:59:44 Sistema O fornecedor M DE J M SOUSA LTDA foi inabilitado no processo.

07/07/2022 - 10:59:44 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2.4. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no
subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Ocorre que a licitante não
apresentou o que pede o inciso V – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de... (CONTINUA)

07/07/2022 - 10:59:44 Sistema (CONT. 1) 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional, em nome de seu sócio majoritário e inciso I certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
em nome de seu sócio majoritário.

07/07/2022 - 10:59:44 Sistema O fornecedor M DE J M SOUSA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 10:59:44 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante 23.363.317 LTDA com lance de R$ 7.065,00.

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema O fornecedor C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS foi inabilitado
no processo.

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.2.4. subitem I Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a
licitante fornecido produto e/ou serviço compatível como o objeto desta licitação. A) O(s) atestado(s) ou
declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo:
descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s). Ocorre que a licitante Apresentou atestado de
capacidade técnica com objeto incompatível com as características da licitação, estando em desacordo com
o subitem "I", do edital, e ainda, não apresentou a relação dos produtos, descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), estando em desacordo com o subitem "A" do edital, e mediante o subitem B)
O(s) atestado(s) ou declaração(ões)... (CONTINUA)

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema (CONT. 1) que não possuírem relação do(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s), será(ão) declarado(s)
inválidos. Diante disto a licitante não atendeu as exigências editalícias.

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema O fornecedor C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS foi inabilitado
para o item 0002 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante 23.363.317 LTDA com lance de R$ 2.124,00.

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema O fornecedor C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS foi inabilitado
para o item 0003 pelo pregoeiro.

07/07/2022 - 15:47:56 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante 23.363.317 LTDA com lance de R$ 1.710,00.

07/07/2022 - 15:50:43 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 07/07/2022.

07/07/2022 - 15:50:43 Sistema Motivo: diante exposto no item 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

07/07/2022 - 16:03:03 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

07/07/2022 - 16:05:50 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

07/07/2022 - 17:57:12 Pregoeiro senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 09/07/2022 as 09:00 horas.

08/07/2022 - 13:48:37 Pregoeiro senhores licitantes, ONDE LÊ-SE a sessão ficará suspensa e retornará em 09/07/2022 as 09:00 horas, SE
LÊ a sessão ficará suspensa e retornará em 11/07/2022 as 09:00 horas.

11/07/2022 - 09:53:09 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

11/07/2022 - 16:57:11 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e voltará em 12/07/2022 as 14:00

12/07/2022 - 14:09:02 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

12/07/2022 - 18:14:53 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e voltará em 13/07/2022 as 15:00

13/07/2022 - 15:50:47 Pregoeiro Senhores licitantes, o processo continuará suspenso por conta de saúde desse pregoeiro, e retornará em
14/07/2022 as 10:00

14/07/2022 - 10:00:46 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes. Informamos que por conta da chuva, estamos com a conexão de internet lenta e
com acesso a plataforma limitada. Peço que permaneçam conectados

14/07/2022 - 10:46:49 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 23.363.317 LTDA.

14/07/2022 - 10:46:49 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 23.363.317 LTDA.

14/07/2022 - 10:46:49 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 23.363.317 LTDA.

14/07/2022 - 10:46:59 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/07/2022 às 11:06.
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14/07/2022 - 11:17:28 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

14/07/2022 - 11:17:37 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

14/07/2022 - 11:17:43 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

14/07/2022 - 11:17:43 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

09/08/2022 - 17:56:02 Sistema O Item 0001 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

09/08/2022 - 17:56:02 Sistema O Item 0002 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

09/08/2022 - 17:56:02 Sistema O Item 0003 foi homologado por SEBASTIÃO TEIXEIRA ARAÚJO JÚNIOR.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio
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