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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Curralinho
Prefeitura Municipal de Curralinho
Prefeitura Municipal de Curralinho

Pregão Eletrônico nº 9/2021-04

Às 09:00 do dia 30/03/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às
disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preço para contratação de empresa especializada no

fornecimento de passagens fluviais, objetivando atender as necessidades das secretarias, Prefeitura e Fundos Municipais do Município de Curralinho-PA.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

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

09/03/2021 17:10 09/03/2021 18:00 25/03/2021 12:00 30/03/2021 08:59 30/03/2021 09:00

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

0001 PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (REDE) 71,25 5.700 0 UND Homologado

0002 PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (CAMA) 116,25 880 0 UND Homologado

0003 PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (SUITE) 277,50 260 0 UND Homologado

0004 PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(REDE) 71,50 5.700 0 UND Homologado

0005 PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(CAMA) 117,50 880 0 UND Homologado

0006 PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(SUITE) 277,50 260 0 UND Homologado

0007 PASSAGEM CURRALINHO - BREVES
(LANCHA/EXPRESSO)

40,00 4.300 0 UND Fracassado

0008 PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (REDE) 50,00 3.300 0 UND Fracassado

0009 PASSAGEM BREVES - CURRALINHO
(LANCHA/EXPRESSO)

38,75 4.300 0 UND Fracassado

0010 PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (REDE) 55,00 3.300 0 UND Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

09/03/2021 11- EDITAL PASSAGENS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/03/2021 - 09:56 Negociação aberta para o processo
9/2021-04

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 09:56 Negociação aberta para o processo
9/2021-04

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 09:56 Negociação aberta para o processo
9/2021-04

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 09:56 Negociação aberta para o processo
9/2021-04

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 09:56 Negociação aberta para o processo
9/2021-04

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,9,10 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 09:57 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2021 às 11:57.

30/03/2021 - 12:04 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 12:08 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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30/03/2021 - 12:08 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 12:09 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/03/2021 - 12:13 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 06:59 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:00 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:00 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:00 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:00 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:00 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:06 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 07:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 08:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-04

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 09:18 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 09:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 09:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 09:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 09:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/03/2021 - 09:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-04

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2021-04.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 PASSAGEM
CURRALINHO - BELEM
(REDE)

B DO S PINHEIRO
PINTO

N/C N/C 47,00 5.700 267.900,00

0002 PASSAGEM
CURRALINHO - BELEM
(CAMA)

B DO S PINHEIRO
PINTO

N/C N/C 98,90 880 87.032,00

0003 PASSAGEM
CURRALINHO - BELEM
(SUITE)

B DO S PINHEIRO
PINTO

N/C N/C 262,00 260 68.120,00

0004 PASSAGEM BELEM -
CURRALINHO(REDE)

B DO S PINHEIRO
PINTO

N/C N/C 43,90 5.700 250.230,00
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0005 PASSAGEM BELEM -
CURRALINHO(CAMA)

B DO S PINHEIRO
PINTO

N/C N/C 98,90 880 87.032,00

0006 PASSAGEM BELEM -
CURRALINHO(SUITE)

B DO S PINHEIRO
PINTO

N/C N/C 263,00 260 68.380,00

0007 PASSAGEM
CURRALINHO - BREVES
(LANCHA/EXPRESSO)

0,00 4.300 0,00

0008 PASSAGEM
CURRALINHO - BREVES
(REDE)

0,00 3.300 0,00

0009 PASSAGEM BREVES -
CURRALINHO
(LANCHA/EXPRESSO)

0,00 4.300 0,00

0010 PASSAGEM BREVES -
CURRALINHO (REDE)

0,00 3.300 0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de 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 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (REDE)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:13

N/C N/C 5.700 71,50 407.550,00 Sim

B DO S PINHEIRO
PINTO

23.928.762/0001-
58

24/03/2021 -
21:55:48

N/C N/C 5.700 71,00 404.700,00 Sim

VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-
69

29/03/2021 -
21:02:43

N/C N/C 5.700 60,00 342.000,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:32:50

N/C N/C 5.700 71,25 406.125,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:48:53

N/C N/C 5.700 50,00 285.000,00 Sim

0002 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (CAMA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:22

N/C N/C 880 116,50 102.520,00 Sim

B DO S PINHEIRO
PINTO

23.928.762/0001-
58

24/03/2021 -
21:56:22

N/C N/C 880 116,00 102.080,00 Sim

VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-
69

29/03/2021 -
21:05:33

N/C N/C 880 110,00 96.800,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:33:01

N/C N/C 880 116,25 102.300,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:49:18

N/C N/C 880 100,00 88.000,00 Sim

0003 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (SUITE)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:28

N/C N/C 260 278,00 72.280,00 Sim

B DO S PINHEIRO
PINTO

23.928.762/0001-
58

24/03/2021 -
21:56:50

N/C N/C 260 277,00 72.020,00 Sim
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VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-
69

29/03/2021 -
21:08:22

N/C N/C 260 280,00 72.800,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:33:17

N/C N/C 260 277,50 72.150,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:50:13

N/C N/C 260 150,00 39.000,00 Sim

0004 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(REDE)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:35

N/C N/C 5.700 71,50 407.550,00 Sim

B DO S PINHEIRO
PINTO

23.928.762/0001-
58

24/03/2021 -
21:57:22

N/C N/C 5.700 71,00 404.700,00 Sim

VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-
69

29/03/2021 -
21:09:15

N/C N/C 5.700 60,00 342.000,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:29:35

N/C N/C 5.700 71,50 407.550,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:52:35

N/C N/C 5.700 50,00 285.000,00 Sim

0005 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(CAMA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:43

N/C N/C 880 116,50 102.520,00 Sim

B DO S PINHEIRO
PINTO

23.928.762/0001-
58

24/03/2021 -
21:57:57

N/C N/C 880 117,00 102.960,00 Sim

VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-
69

29/03/2021 -
21:10:14

N/C N/C 880 110,00 96.800,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:33:57

N/C N/C 880 117,50 103.400,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:52:54

N/C N/C 880 100,00 88.000,00 Sim

0006 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(SUITE)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:53

N/C N/C 260 278,00 72.280,00 Sim

B DO S PINHEIRO
PINTO

23.928.762/0001-
58

24/03/2021 -
21:58:09

N/C N/C 260 277,00 72.020,00 Sim

VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-
69

29/03/2021 -
21:11:12

N/C N/C 260 280,00 72.800,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:34:21

N/C N/C 260 277,50 72.150,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:59:15

N/C N/C 260 150,00 39.000,00 Sim

0007 - PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (LANCHA/EXPRESSO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:01:59

N/C N/C 4.300 45,00 193.500,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:34:39

N/C N/C 4.300 40,00 172.000,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:53:48

N/C N/C 4.300 60,00 258.000,00 Sim

0008 - PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (REDE)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:02:15

N/C N/C 3.300 53,00 174.900,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:35:01

N/C N/C 3.300 50,00 165.000,00 Sim



Página 5 de 21

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:54:22

N/C N/C 3.300 60,00 198.000,00 Sim

0009 - PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (LANCHA/EXPRESSO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:02:21

N/C N/C 4.300 45,00 193.500,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:35:24

N/C N/C 4.300 38,75 166.625,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:54:56

N/C N/C 4.300 45,00 193.500,00 Sim

0010 - PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (REDE)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-
34

29/03/2021 -
20:02:26

N/C N/C 3.300 53,00 174.900,00 Sim

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-
90

30/03/2021 -
08:35:41

N/C N/C 3.300 55,00 181.500,00 Sim

F OLIVEIRA NOBRE* 10.957.385/0001-
33

30/03/2021 -
08:55:22

N/C N/C 3.300 60,00 198.000,00 Sim

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

N C DE PAIVA 31.997.586/0001-34 120 dias

B DO S PINHEIRO PINTO 23.928.762/0001-58 120 dias

VENEZA TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA 14.489.521/0001-69 120 dias

TOP LINE TURISMO EIRELI 03.485.317/0001-53 120 dias

J N C CORREA E CARVALHO LTDA 03.698.468/0001-90 120 dias

F OLIVEIRA NOBRE 10.957.385/0001-33 60 dias

Lances Enviados
0001 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (REDE)
Data Valor CNPJ Situação

24/03/2021 - 21:55:48 71,00 (proposta) 23.928.762/0001-58 Válido

29/03/2021 - 20:01:13 71,50 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

29/03/2021 - 21:02:43 60,00 (proposta) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 08:32:50 71,25 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:48:53 50,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:27:08 57,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:28:26 56,00 23.928.762/0001-58 Válido
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30/03/2021 - 09:29:04 55,00 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 09:29:54 54,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:30:41 50,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:31:41 49,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:38:23 48,00 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 09:39:21 47,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:41:26 49,90 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:46:58 46,50 (lance oculto) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

0002 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (CAMA)
Data Valor CNPJ Situação

24/03/2021 - 21:56:22 116,00 (proposta) 23.928.762/0001-58 Válido

29/03/2021 - 20:01:22 116,50 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

29/03/2021 - 21:05:33 110,00 (proposta) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 08:33:01 116,25 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:49:18 100,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:27:28 105,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:28:44 104,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:29:55 103,00 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 09:30:47 102,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:30:55 100,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:32:44 99,00 23.928.762/0001-58 Válido
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30/03/2021 - 09:41:43 100,01 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:51:55 98,90 (lance oculto) 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:52:08 95,00 (lance oculto) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

0003 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (SUITE)
Data Valor CNPJ Situação

24/03/2021 - 21:56:50 277,00 (proposta) 23.928.762/0001-58 Válido

29/03/2021 - 20:01:28 278,00 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

29/03/2021 - 21:08:22 280,00 (proposta) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 08:33:17 277,50 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:50:13 150,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:28:04 275,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:28:56 274,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:31:21 265,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:33:30 264,00 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 09:35:53 263,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:42:04 269,00 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:52:10 262,00 (lance oculto) 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:52:35 255,00 (lance oculto) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

0004 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(REDE)



Página 8 de 21

Data Valor CNPJ Situação

24/03/2021 - 21:57:22 71,00 (proposta) 23.928.762/0001-58 Válido

29/03/2021 - 20:01:35 71,50 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

29/03/2021 - 21:09:15 60,00 (proposta) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 08:29:35 71,50 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:52:35 50,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

30/03/2021 - 09:28:00 49,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:29:06 48,00 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

30/03/2021 - 09:31:54 47,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:38:30 46,00 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 09:39:44 45,90 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

30/03/2021 - 09:39:59 45,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:42:21 49,50 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:42:23 44,90 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

30/03/2021 - 09:43:41 44,80 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:44:22 44,70 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

30/03/2021 - 09:44:46 44,60 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:45:17 44,00 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

30/03/2021 - 09:46:00 43,90 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:48:09 42,00 (lance oculto) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica,
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente
atualizada. 30/03/2021 17:31:44

0005 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(CAMA)
Data Valor CNPJ Situação

24/03/2021 - 21:57:57 117,00 (proposta) 23.928.762/0001-58 Válido
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29/03/2021 - 20:01:43 116,50 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

29/03/2021 - 21:10:14 110,00 (proposta) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 08:33:57 117,50 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:52:54 100,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:28:14 105,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:29:10 104,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:31:56 100,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:32:51 99,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:42:49 105,50 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:52:37 98,90 (lance oculto) 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:52:47 97,00 (lance oculto) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

0006 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(SUITE)
Data Valor CNPJ Situação

24/03/2021 - 21:58:09 277,00 (proposta) 23.928.762/0001-58 Válido

29/03/2021 - 20:01:53 278,00 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

29/03/2021 - 21:11:12 280,00 (proposta) 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 08:34:21 277,50 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:59:15 150,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
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30/03/2021 - 09:28:28 275,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:29:18 274,00 23.928.762/0001-58 Válido

30/03/2021 - 09:32:19 265,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:33:40 264,00 14.489.521/0001-69 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista; 30/03/2021 16:55:52

30/03/2021 - 09:36:02 263,00 23.928.762/0001-58 Válido

0007 - PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (LANCHA/EXPRESSO)
Data Valor CNPJ Situação

29/03/2021 - 20:01:59 45,00 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 08:34:39 40,00 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:53:48 60,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:28:46 38,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:49:11 37,90 (lance oculto) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:49:54 37,99 (lance oculto) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

0008 - PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (REDE)
Data Valor CNPJ Situação

29/03/2021 - 20:02:15 53,00 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25



Página 11 de 21

30/03/2021 - 08:35:01 50,00 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:54:22 60,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:29:02 49,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:49:03 48,95 (lance oculto) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:50:35 48,99 (lance oculto) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

0009 - PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (LANCHA/EXPRESSO)
Data Valor CNPJ Situação

29/03/2021 - 20:02:21 45,00 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 08:35:24 38,75 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:54:56 45,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:29:19 38,00 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 09:48:44 37,90 (lance oculto) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 09:50:08 37,99 (lance oculto) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

0010 - PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (REDE)
Data Valor CNPJ Situação
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29/03/2021 - 20:02:26 53,00 (proposta) 31.997.586/0001-34 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet
conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 30/03/2021 17:11:25

30/03/2021 - 08:35:41 55,00 (proposta) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

30/03/2021 - 08:55:22 60,00 (proposta) 10.957.385/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:47:36 52,90 (lance oculto) 03.698.468/0001-90 Cancelado - Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado. 30/03/2021 17:59:46

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0006 30/03/2021 - 10:05:28 23.928.762/0001-58 BALUARTE II - PROPOSTA
REALINHADA - PE CURRALINHO 30-03-
2021.pdf

0002 30/03/2021 - 10:16:41 31.997.586/0001-34 28 - PROPOSTA DE PREÇO
CURRALINHO readequada.pdf

0003 30/03/2021 - 10:17:01 31.997.586/0001-34 28 - PROPOSTA DE PREÇO
CURRALINHO readequada.pdf

0005 30/03/2021 - 10:17:16 31.997.586/0001-34 28 - PROPOSTA DE PREÇO
CURRALINHO readequada.pdf

0007 30/03/2021 - 10:19:03 03.698.468/0001-90 PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

0008 30/03/2021 - 10:19:14 03.698.468/0001-90 PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

0009 30/03/2021 - 10:19:26 03.698.468/0001-90 PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

0010 30/03/2021 - 10:19:38 03.698.468/0001-90 PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

0004 30/03/2021 - 10:43:24 10.957.385/0001-33 PROPOSTA 2021.pdf

0001 30/03/2021 - 10:49:09 14.489.521/0001-69 Proposta readequada..pdf

0001 31/03/2021 - 08:06:36 23.928.762/0001-58 BALUARTE II - PROPOSTA
REALINHADA - PE CURRALINHO 31-03-
2021.pdf

0001 31/03/2021 - 09:59:45 23.928.762/0001-58 16 CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES
TRABALHISTAS.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

B DO S PINHEIRO
PINTO

28/03/2021 -
17:17

Benedita do
Socorro Pinheiro
Pinto

- - - - HABILITAÇÃO 1

N C DE PAIVA 29/03/2021 -
19:57

Nickson Cardoso
de Paiva

- - - - HABILITAÇÃO 1

N C DE PAIVA 29/03/2021 -
20:03

Nickson Cardoso
de Paiva

- - - - HABILITAÇÃO 2

VENEZA
TRANSPORTE E
NAVEGACAO
LTDA

29/03/2021 -
20:55

Neuzilena de
Matos Pereira

- - - - HABILITAÇÃO 1

J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

30/03/2021 -
08:40

Jesus de
Nazareno
Carvalho Correa

- - - - HABILITAÇÃO 1

F OLIVEIRA
NOBRE

30/03/2021 -
08:47

EDNEY NERES
DE ALMEIDA
MENDES

- - - - HABILITAÇÃO 1

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

30/03/2021 - 16:55:52 VENEZA TRANSPORTE E
NAVEGACAO LTDA

14.489.521/0001-69 Abrangendo todo o processo

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=371968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=371968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=371968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372035&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372035&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372037&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372037&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372040&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372040&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372045&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372046&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372048&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372050&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=372176&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=373327&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=373327&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=373327&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=373545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=373545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792844&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1808264&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1808283&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1808527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1810672&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1810780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista;

30/03/2021 - 17:11:25 N C DE PAIVA 31.997.586/0001-34 Abrangendo todo o processo

Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012.

30/03/2021 - 17:31:44 F OLIVEIRA NOBRE 10.957.385/0001-33 Abrangendo todo o processo

Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11
Certidão especifica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada.

30/03/2021 - 17:59:46 J N C CORREA E
CARVALHO LTDA

03.698.468/0001-90 Abrangendo todo o processo

Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

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

31/03/2021 - 10:39 - - - -

0001 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (REDE) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.928.762/0001-58 30/03/2021 - 12:04:32 Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante
VENEZA TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA, CNPJ nº 14.489.521/0001-69,
por não apresentar o documento exigido no subitem 12.3.1, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3
do edital e Termo de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial, por se
tratar de uma empresa Ltda.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a empresa VENEZA TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA já foi inabilitada.

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 06:59:58 os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir
HABILITAÇÃO 1, não está disponivel para download.

Indeferido

Justificativa: Os documentos estão disponíveis para download

03.698.468/0001-90 31/03/2021 - 09:18:59 solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S
PINHEIRO PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item
12.2.4 do edital certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante.

Indeferido

Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item 12.2.4 do edital

0002 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (CAMA) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.928.762/0001-58 30/03/2021 - 12:08:43 Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante N C DE
PAIVA, CNPJ nº 31.997.586/0001-34, por não apresentar os documentos exigidos
nos subitens 12.2.3, 12.2.4, 12.4.2, 12.4.4, 12.4.4.1 do edital.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a empresa foi inabilitada.

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:00:08 os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir
HABILITAÇÃO 1, não está disponivel para download.

Indeferido

Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

03.698.468/0001-90 31/03/2021 - 09:19:05 solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S
PINHEIRO PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item
12.2.4 do edital certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante.

Indeferido

Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item 12.2.4 do edital

0003 - PASSAGEM CURRALINHO - BELEM (SUITE) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.928.762/0001-58 30/03/2021 - 12:08:55 Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante N C DE
PAIVA, CNPJ nº 31.997.586/0001-34, por não apresentar os documentos exigidos
nos subitens 12.2.3, 12.2.4, 12.4.2, 12.4.4, 12.4.4.1 do edital.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a empresa foi inabilitada.

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:00:16 os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir
HABILITAÇÃO 1, não está disponivel para download.

Indeferido

Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

03.698.468/0001-90 31/03/2021 - 09:19:11 solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S
PINHEIRO PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item
12.2.4 do edital certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante.

Indeferido
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Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item 12.2.4 do edital

0004 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(REDE) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.928.762/0001-58 30/03/2021 - 12:13:41 Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante F
OLIVEIRA NOBRE, CNPJ nº 10.957.385/0001-33, por não apresentar os
documentos exigidos nos subitens 12.1.1, 12.1.11, 12.2.4, 12.2.6, 12.3.1, 12.4.1,
12.4.2, 12.4.6.1, 12.4.6.2, 12.4.6.3, 12.4.6.4, 12.4.6.5, 12.4.6.6, 12.4.6.7, 12.4.6.8,
do edital.

Indeferido

Justificativa: A referida empresa foi inabilitada.

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:00:24 os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir
HABILITAÇÃO 1, não está disponivel para download.

Indeferido

Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

03.698.468/0001-90 31/03/2021 - 09:19:23 solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S
PINHEIRO PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item
12.2.4 do edital certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante.

Indeferido

Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item 12.2.4 do edital

0005 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(CAMA) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

23.928.762/0001-58 30/03/2021 - 12:09:05 Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante N C DE
PAIVA, CNPJ nº 31.997.586/0001-34, por não apresentar os documentos exigidos
nos subitens 12.2.3, 12.2.4, 12.4.2, 12.4.4, 12.4.4.1 do edital.

Indeferido

Justificativa: Indefiro, tendo em vista que o fornecedor já foi inabilitado.

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:00:34 os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir
HABILITAÇÃO 1, não está disponivel para download.

Indeferido

Justificativa: Prezados, os documentos de habilitação encontram-se disponíveis.

03.698.468/0001-90 31/03/2021 - 09:19:32 solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S
PINHEIRO PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item
12.2.4 do edital certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante.

Indeferido

Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item 12.2.4 do edital

0006 - PASSAGEM BELEM - CURRALINHO(SUITE) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:00:43 os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir
HABILITAÇÃO 1, não está disponivel para download.

Indeferido

Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

03.698.468/0001-90 31/03/2021 - 09:19:38 solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S
PINHEIRO PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item
12.2.4 do edital certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da
licitante.

Indeferido

Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item 12.2.4 do edital

0007 - PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (LANCHA/EXPRESSO) Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:06:44 a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as
atividades de Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual
e internacional e Transporte por navegação interior de passageiros em linhas
regulares, municipal, exceto travessia

Indeferido

Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

0008 - PASSAGEM CURRALINHO - BREVES (REDE) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:07:13 a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as
atividades de Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual
e internacional e Transporte por navegação interior de passageiros em linhas
regulares, municipal, exceto travessia
Close

Indeferido

Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.
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10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:07:20 a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as
atividades de Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual
e internacional e Transporte por navegação interior de passageiros em linhas
regulares, municipal, exceto travessia

Indeferido

Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

0009 - PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (LANCHA/EXPRESSO) Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:07:33 a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as
atividades de Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual
e internacional e Transporte por navegação interior de passageiros em linhas
regulares, municipal, exceto travessia

Indeferido

Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

0010 - PASSAGEM BREVES - CURRALINHO (REDE) Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10.957.385/0001-33 31/03/2021 - 07:07:41 a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as
atividades de Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual
e internacional e Transporte por navegação interior de passageiros em linhas
regulares, municipal, exceto travessia

Indeferido

Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

Chat
Data Apelido Frase

30/03/2021 - 09:12:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/03/2021 - 09:13:02 Pregoeiro Bom dia, estamos dando inicio a sessão.

30/03/2021 - 09:20:43 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:20:43 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:20:56 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:20:56 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:21:15 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:21:15 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:23:00 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:23:00 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:23:13 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:23:13 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:23:25 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:23:25 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:23:43 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:23:43 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:24:12 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 45,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:24:12 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:25:45 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:25:45 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

30/03/2021 - 09:26:04 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/03/2021 - 09:26:04 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.

30/03/2021 - 09:26:04 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.

30/03/2021 - 09:26:04 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.
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30/03/2021 - 09:26:04 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.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 09:26:22 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:41:23 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

30/03/2021 - 09:42:59 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 30/03/2021 às 09:48:00.

30/03/2021 - 09:43:20 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 30/03/2021 às 09:48:21.

30/03/2021 - 09:45:54 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 30/03/2021 às 09:50:54.

30/03/2021 - 09:46:09 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 30/03/2021 às 09:51:10.

30/03/2021 - 09:46:12 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 30/03/2021 às 09:51:12.

30/03/2021 - 09:46:51 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 30/03/2021 às 09:51:52.

30/03/2021 - 09:47:39 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 30/03/2021 às 09:52:40.

30/03/2021 - 09:48:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:48:00.

30/03/2021 - 09:48:01 Sistema O item 0010 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:48:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:48:21.

30/03/2021 - 09:48:22 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:49:07 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 30/03/2021 às 09:54:07.

30/03/2021 - 09:49:19 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 30/03/2021 às 09:54:19.

30/03/2021 - 09:50:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:50:54.

30/03/2021 - 09:50:55 Sistema O item 0007 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:51:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:51:10.

30/03/2021 - 09:51:10 Sistema O item 0009 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:51:13 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 30/03/2021 às 09:56:14.

30/03/2021 - 09:51:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:51:12. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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30/03/2021 - 09:51:25 Sistema O item 0006 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:51:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:51:52.

30/03/2021 - 09:51:53 Sistema O item 0004 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:52:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:52:40.

30/03/2021 - 09:52:41 Sistema O item 0008 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:54:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:54:07.

30/03/2021 - 09:54:08 Sistema O item 0005 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:54:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:54:19.

30/03/2021 - 09:54:20 Sistema O item 0003 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:56:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 30/03/2021 às 09:56:14.

30/03/2021 - 09:56:15 Sistema O item 0002 foi encerrado.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0001 teve como arrematante VENEZA TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA - ME com valor unitário
de R$ 46,50.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0002 teve como arrematante N C DE PAIVA - ME com valor unitário de R$ 95,00.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0003 teve como arrematante N C DE PAIVA - ME com valor unitário de R$ 255,00.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0004 teve como arrematante F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS com valor unitário de R$ 42,00.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0005 teve como arrematante N C DE PAIVA - ME com valor unitário de R$ 97,00.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0006 teve como arrematante B DO S PINHEIRO PINTO - EPP/SS com valor unitário de R$ 263,00.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0007 teve como arrematante J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME com valor unitário de R$
37,90.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0008 teve como arrematante J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME com valor unitário de R$
48,95.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0009 teve como arrematante J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME com valor unitário de R$
37,90.

30/03/2021 - 09:56:30 Sistema O item 0010 teve como arrematante J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME com valor unitário de R$
52,90.

30/03/2021 - 09:56:31 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/03/2021 - 09:56:57 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.

30/03/2021 - 09:57:11 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2021 às 11:57.

30/03/2021 - 09:57:20 F. F OLIVEIRA NOBRE Documentação Item 0004: já estou enviando

30/03/2021 - 10:05:28 Sistema Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:16:41 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:17:01 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:17:16 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:19:03 Sistema Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:19:14 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:19:26 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:19:38 Sistema Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:43:24 Sistema Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 10:49:09 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

30/03/2021 - 12:04:32 Sistema O fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

30/03/2021 - 12:08:43 Sistema O fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

30/03/2021 - 12:08:55 Sistema O fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.

30/03/2021 - 12:09:05 Sistema O fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.

30/03/2021 - 12:13:41 Sistema O fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.

30/03/2021 - 16:55:52 Sistema O fornecedor VENEZA TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA foi inabilitado no processo.

30/03/2021 - 16:55:52 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
do Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista;

30/03/2021 - 16:55:52 Sistema O fornecedor VENEZA TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 16:55:52 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
do Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista;

30/03/2021 - 16:55:52 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante B DO S PINHEIRO PINTO com valor unitário de R$ 47,00.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O fornecedor N C DE PAIVA foi inabilitado no processo.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O fornecedor N C DE PAIVA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
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30/03/2021 - 17:11:25 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante B DO S PINHEIRO PINTO com valor unitário de R$ 98,90.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O fornecedor N C DE PAIVA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante B DO S PINHEIRO PINTO com valor unitário de R$ 262,00.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O fornecedor N C DE PAIVA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012.

30/03/2021 - 17:11:25 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante B DO S PINHEIRO PINTO com valor unitário de R$ 98,90.

30/03/2021 - 17:31:44 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE foi inabilitado no processo.

30/03/2021 - 17:31:44 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada.

30/03/2021 - 17:31:44 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

30/03/2021 - 17:31:44 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. e ao item 12.1.11 Certidão especifica, emitida pela
Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada.

30/03/2021 - 17:31:44 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante B DO S PINHEIRO PINTO com valor unitário de R$ 43,90.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA foi inabilitado no processo.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema Motivo: Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema Motivo: Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema Motivo: Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema Motivo: Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/03/2021 - 17:59:46 Sistema Motivo: Não apresentou 12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

30/03/2021 - 18:01:09 Pregoeiro A sessão será pausada devido ao horário, retornamos amanhã dia 31/03 as 8:00 horas.

31/03/2021 - 06:59:58 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

31/03/2021 - 07:00:08 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

31/03/2021 - 07:00:16 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.

31/03/2021 - 07:00:24 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.

31/03/2021 - 07:00:34 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.

31/03/2021 - 07:00:43 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.

31/03/2021 - 07:06:44 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.

31/03/2021 - 07:07:13 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.

31/03/2021 - 07:07:20 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.

31/03/2021 - 07:07:33 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.

31/03/2021 - 07:07:41 Sistema O fornecedor F OLIVEIRA NOBRE - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.

31/03/2021 - 08:00:19 Pregoeiro Bom dia, retornamos a sessão.

31/03/2021 - 08:00:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 31/03/2021.

31/03/2021 - 08:01:08 Pregoeiro Solicito o envio da proposta consolidada.

31/03/2021 - 08:06:36 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
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31/03/2021 - 09:18:59 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

31/03/2021 - 09:19:05 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

31/03/2021 - 09:19:11 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

31/03/2021 - 09:19:23 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

31/03/2021 - 09:19:32 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

31/03/2021 - 09:19:38 Sistema O fornecedor J N C CORREA E CARVALHO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

31/03/2021 - 09:59:43 F. B DO S PINHEIRO PINTO Documentação Item 0001: Interessante que a licitante J N C CORREA E CARVALHO LTDA 13 ME
apresentou o mesmo documento emitido pela trt8, que abrange a jurisdição do Estado do Pará, exigido no
subitem 12.2.4 do edital e nesse edital não informa se a certidão deverá ser emitida em fonte física ou
eletrônica. E a sede da licitante da empresa B DO S PINHEIRO PINTO é o município de Oeiras do Pará e
não existe vara física do Ministério do Trabalho.

31/03/2021 - 09:59:45 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

31/03/2021 - 10:09 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO.

31/03/2021 - 10:09 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO.

31/03/2021 - 10:09 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO.

31/03/2021 - 10:09 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO.

31/03/2021 - 10:09 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO.

31/03/2021 - 10:09 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B DO S PINHEIRO PINTO.

31/03/2021 - 10:09:38 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2021 às 10:39.

31/03/2021 - 11:31:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

31/03/2021 - 11:31:04 Sistema Intenção: Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante VENEZA
TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA, CNPJ nº 14.489.521/0001-69, por não apresentar o documento
exigido no subitem 12.3.1, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 do edital e Termo de Abertura e Encerramento do Balanço
Patrimonial, por se tratar de uma empresa Ltda.

31/03/2021 - 11:31:04 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a empresa VENEZA TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA já foi
inabilitada.

31/03/2021 - 11:31:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

31/03/2021 - 11:31:51 Sistema Intenção: os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir HABILITAÇÃO 1, não
está disponivel para download.

31/03/2021 - 11:31:51 Sistema Justificativa: Os documentos estão disponíveis para download

31/03/2021 - 11:35:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

31/03/2021 - 11:35:46 Sistema Intenção: a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as atividades de
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional e Transporte por
navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia

31/03/2021 - 11:35:46 Sistema Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

31/03/2021 - 11:35:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

31/03/2021 - 11:35:57 Sistema Intenção: a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as atividades de
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional e Transporte por
navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia

31/03/2021 - 11:35:57 Sistema Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

31/03/2021 - 11:36:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

31/03/2021 - 11:36:09 Sistema Intenção: a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as atividades de
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional e Transporte por
navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia

31/03/2021 - 11:36:09 Sistema Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

31/03/2021 - 11:36:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

31/03/2021 - 11:36:16 Sistema Intenção: a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as atividades de
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional e Transporte por
navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia Close

31/03/2021 - 11:36:16 Sistema Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

31/03/2021 - 11:36:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

31/03/2021 - 11:36:33 Sistema Intenção: a empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA, não consta em seu CNPJ as atividades de
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional e Transporte por
navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia

31/03/2021 - 11:36:33 Sistema Justificativa: A empresa J N C CORREA & CARVALHO LTDA foi inabilitada.

31/03/2021 - 12:12:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

31/03/2021 - 12:12:01 Sistema Intenção: Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante N C DE PAIVA, CNPJ nº
31.997.586/0001-34, por não apresentar os documentos exigidos nos subitens 12.2.3, 12.2.4, 12.4.2, 12.4.4,
12.4.4.1 do edital.

31/03/2021 - 12:12:01 Sistema Justificativa: Indefiro, tendo em vista que o fornecedor já foi inabilitado.

31/03/2021 - 12:15:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

31/03/2021 - 12:15:57 Sistema Intenção: os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir HABILITAÇÃO 1, não
está disponivel para download.

31/03/2021 - 12:15:57 Sistema Justificativa: Prezados, os documentos de habilitação encontram-se disponíveis.

31/03/2021 - 12:16:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

31/03/2021 - 12:16:56 Sistema Intenção: solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S PINHEIRO
PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item 12.2.4 do edital certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.
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31/03/2021 - 12:16:56 Sistema Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item
12.2.4 do edital

31/03/2021 - 12:17:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

31/03/2021 - 12:17:16 Sistema Intenção: solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S PINHEIRO
PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item 12.2.4 do edital certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.

31/03/2021 - 12:17:16 Sistema Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item
12.2.4 do edital

31/03/2021 - 12:17:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

31/03/2021 - 12:17:32 Sistema Intenção: solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S PINHEIRO
PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item 12.2.4 do edital certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.

31/03/2021 - 12:17:32 Sistema Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item
12.2.4 do edital

31/03/2021 - 12:17:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

31/03/2021 - 12:17:43 Sistema Intenção: solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S PINHEIRO
PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item 12.2.4 do edital certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.

31/03/2021 - 12:17:43 Sistema Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item
12.2.4 do edital

31/03/2021 - 12:18:28 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

31/03/2021 - 12:18:28 Sistema Intenção: Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante N C DE PAIVA, CNPJ nº
31.997.586/0001-34, por não apresentar os documentos exigidos nos subitens 12.2.3, 12.2.4, 12.4.2, 12.4.4,
12.4.4.1 do edital.

31/03/2021 - 12:18:28 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a empresa foi inabilitada.

31/03/2021 - 12:23:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

31/03/2021 - 12:23:47 Sistema Intenção: os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir HABILITAÇÃO 1, não
está disponivel para download.

31/03/2021 - 12:23:47 Sistema Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

31/03/2021 - 12:24:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

31/03/2021 - 12:24:06 Sistema Intenção: os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir HABILITAÇÃO 1, não
está disponivel para download.

31/03/2021 - 12:24:06 Sistema Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

31/03/2021 - 12:24:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

31/03/2021 - 12:24:23 Sistema Intenção: Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante N C DE PAIVA, CNPJ nº
31.997.586/0001-34, por não apresentar os documentos exigidos nos subitens 12.2.3, 12.2.4, 12.4.2, 12.4.4,
12.4.4.1 do edital.

31/03/2021 - 12:24:23 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a empresa foi inabilitada.

31/03/2021 - 12:26:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

31/03/2021 - 12:26:58 Sistema Intenção: Solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante F OLIVEIRA NOBRE,
CNPJ nº 10.957.385/0001-33, por não apresentar os documentos exigidos nos subitens 12.1.1, 12.1.11,
12.2.4, 12.2.6, 12.3.1, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.6.1, 12.4.6.2, 12.4.6.3, 12.4.6.4, 12.4.6.5, 12.4.6.6, 12.4.6.7,
12.4.6.8, do edital.

31/03/2021 - 12:26:58 Sistema Justificativa: A referida empresa foi inabilitada.

31/03/2021 - 12:27:14 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

31/03/2021 - 12:27:14 Sistema Intenção: os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir HABILITAÇÃO 1, não
está disponivel para download.

31/03/2021 - 12:27:14 Sistema Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

31/03/2021 - 12:27:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

31/03/2021 - 12:27:40 Sistema Intenção: os documentos de habilitação da empresa B DO S PINHEIRO PINTO Abrir HABILITAÇÃO 1, não
está disponivel para download.

31/03/2021 - 12:27:40 Sistema Justificativa: Os documentos encontram-se disponíveis e foram analisados.

31/03/2021 - 12:28:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

31/03/2021 - 12:28:45 Sistema Intenção: solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S PINHEIRO
PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item 12.2.4 do edital certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.

31/03/2021 - 12:28:45 Sistema Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item
12.2.4 do edital

31/03/2021 - 12:29:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

31/03/2021 - 12:29:16 Sistema Intenção: solicitamos a intenção de recorrer quanto à habilitação jurídica da licitante B DO S PINHEIRO
PINTO, por não apresentar os documentos exigidos nos sub item 12.2.4 do edital certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.

31/03/2021 - 12:29:16 Sistema Justificativa: Solicito que observe entre os documentos apresentados pela empresa, atende ao que diz o item
12.2.4 do edital

31/03/2021 - 12:29:24 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

31/03/2021 - 12:29:41 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

31/03/2021 - 12:29:41 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

31/03/2021 - 12:29:41 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

31/03/2021 - 12:29:41 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

31/03/2021 - 12:29:41 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.
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31/03/2021 - 12:29:41 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro
Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 13/04/2021 às 08:27.

CONSTANCIO REIS FILHO

Pregoeiro(a)

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

Autoridade Competente

MARCILENE GOMES RODRIGUES

Apoio
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