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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-PMI-SRP

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

20/08/2021 10:42 20/08/2021 10:45 30/08/2021 09:00 02/09/2021 09:59 02/09/2021 10:00

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

0001 CAMINHÃO COLETOR DE LIXO (10M³) ( ANO: A
PARTIR DE 2007) COM MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CAUSA DA
EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM
CNH CATEGORIA D OU E E COM
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)

192.180,00 12 - MÊS Adjudicado

0002 PÁ CARREGADEIRA ( ANO: A PARTIR DE 2007)
COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO
COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO.
(03 VEÍCULOS)

295.663,35 12 - MÊS Adjudicado

0003 MOTONIVELADORA ( ANO; A PARTIR DE 2007)
- COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO
COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO.
(02 VEÍCULOS)

192.280,00 12 - MÊS Adjudicado

0004 TRATOR DE ESTEIRA DEM PORTE MÉDIO (
ANO; A PARTIR DE 2007) - COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR
QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)

191.423,34 12 - MÊS Adjudicado

0005 RODO COMPACTAR PÉ DE CARNEIRO ( ANO;
A PARTIR DE 2007) - COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR
QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)

122.280,00 12 - MÊS Adjudicado

0006 CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK (12 M³) ( ANO;
A PARTIR DE 2007) - COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM
CNH CATEGORIA D OU E COM
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (10 VEÍCULOS)

291.250,00 12 - MÊS Adjudicado

0007 CAÇAMBA BASCULANTE TOCO (06 M³) ( ANO;
A PARTIR DE 2007) - COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM
CNH CATEGORIA D OU E COM
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (03 VEÍCULOS)

175.872,96 12 - MÊS Adjudicado

0008 CAMINHÃO TANQUE (PIPA)- SEMI PESADO,
COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DE ÁGUA-
COM MANGUEIRAS ESGUICHOS- MOTOR
BOMBA- COM MOTOTRISTA, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA - HABILITADO COM CNH. (01
VEÍCULOS)

36.500,00 12 - MÊS Adjudicado
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0009 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS
CABINADA ( ANO; A PARTIR DE 2007) -
CAÇAMBA NO MÍNIMO 1.200 M³ E POTÊNCIA
BRUTA DE 150HP. COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR
HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E,
COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO.
(02 VEÍCULOS)

190.413,34 12 - MÊS Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

20/08/2021 EDITAL PE 024-2021 MÁQ. PESADAS ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

02/09/2021 - 11:28 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,7,9 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 24/2021-PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 11:28 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 24/2021-PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 11:28 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 24/2021-PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 11:28 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 24/2021-PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 11:28 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 24/2021-PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/09/2021 - 11:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 13:30.

02/09/2021 - 11:30 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 13:30.

02/09/2021 - 11:30 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 13:30.

22/10/2021 - 11:19 Reabertura do processo Retomaremos a sessão, divulgando o resultado de julgamento dos recursos e contrarrazões.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

22/10/2021 - 11:59 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
24/2021-PMI-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 12:00 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
24/2021-PMI-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 12:00 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
24/2021-PMI-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 12:01 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
24/2021-PMI-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021-
PMI-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/10/2021 - 10:16 solicitação da planilha de composição
de custos.

Foi observado que as empresas habilitadas, S Cambraia e Nicolas, não foi encontrada a
planilha de composição de custos. Assim, visando assegurar a lisura do processo e
aplicando formalismo moderado, solicitamos que mesma seja encaminhada para o
email.cplsemedigmiri@gmail.com, até as 10 h, do dia 26/10/2021.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total
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0001 CAMINHÃO COLETOR
DE LIXO (10M³) ( ANO: a
partir de 2007) COM
MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CAUSA DA EMPRESA
CONTRATADA -
HABILITADO COM CNH
CATEGORIA D OU E E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 67.262,00 12 807.144,00

0002 PÁ CARREGADEIRA (
ANO: a partir de 2007)
COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
OPERADOR
QUALIFICADO COM
COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (03
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 69.000,00 12 828.000,00

0003 MOTONIVELADORA (
ANO; a partir de 2007) -
COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
OPERADOR
QUALIFICADO COM
COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 69.000,00 12 828.000,00

0004 TRATOR DE ESTEIRA
DEM PORTE MÉDIO (
ANO; a partir de 2007) -
COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
OPERADOR
QUALIFICADO COM
COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 69.000,00 12 828.000,00

0005 RODO COMPACTAR PÉ
DE CARNEIRO ( ANO; a
partir de 2007) - COM
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
OPERADOR
QUALIFICADO COM
COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 43.000,00 12 516.000,00
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0006 CAÇAMBA
BASCULANTE TRUCK
(12 M³) ( ANO; a partir de
2007) - COM
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
HABILITADO COM CNH
CATEGORIA D OU E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (10
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 147.798,00 12 1.773.576,00

0007 CAÇAMBA
BASCULANTE TOCO (06
M³) ( ANO; a partir de
2007) - COM
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
HABILITADO COM CNH
CATEGORIA D OU E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (03
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 41.037,00 12 492.444,00

0008 CAMINHÃO TANQUE
(PIPA)- SEMI PESADO,
COM CAPACIDADE DE
8.000 LITROS DE ÁGUA-
COM MANGUEIRAS
ESGUICHOS- MOTOR
BOMBA- COM
MOTOTRISTA,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
HABILITADO COM CNH.
(01 VEÍCULOS)

E. S. CAMBRAIA EIRELI N/C N/C 34.000,00 12 408.000,00

0009 ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA SOBRE
ESTEIRAS CABINADA (
ANO; a partir de 2007) -
CAÇAMBA NO MÍNIMO
1.200 M³ E POTÊNCIA
BRUTA DE 150HP. COM
OPERADOR,
COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA -
OPERADOR
HABILITADO COM CNH
CATEGORIA D OU E,
COM COMPROVAÇÃO
EM OPERAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS E
COM FORNECIMENTO
DE TRANSPORTE PARA
SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

N/C N/C 117.000,00 12 1.404.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
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0001 - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO (10M³) ( ANO: a partir de 2007) COM MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CAUSA DA EMPRESA
CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E E COM FORNECIMENTO DE
TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:17:33

N/C N/C 12 191.219,10 2.294.629,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:04:25

N/C N/C 12 192.180,00 2.306.160,00 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:13:02

N/C N/C 12 192.000,00 2.304.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:33:30

N/C N/C 12 192.180,00 2.306.160,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
06:52:33

N/C N/C 12 37.185,00 446.220,00 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

VOLKSWAGEN
VW24-
280/CIMASP

12 188.800,00 2.265.600,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:30

N/C N/C 12 192.180,00 2.306.160,00 Sim

GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:02:32

N/C N/C 12 192.180,00 2.306.160,00 Sim

0002 - PÁ CARREGADEIRA ( ANO: a partir de 2007) COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO
DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (03 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:21:42

N/C N/C 12 294.185,03 3.530.220,36 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:05:12

N/C N/C 12 295.663,35 3.547.960,20 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:13:26

N/C N/C 12 295.200,00 3.542.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:33:34

N/C N/C 12 295.650,00 3.547.800,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
06:56:14

N/C N/C 12 62.370,00 748.440,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:35

N/C N/C 12 295.663,35 3.547.960,20 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

CATERPILLAR/CAT
938K

12 291.300,00 3.495.600,00 Sim

GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:02:49

N/C N/C 12 295.663,35 3.547.960,20 Sim

0003 - MOTONIVELADORA ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO
DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:24:25

N/C N/C 12 191.318,60 2.295.823,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:05:44

N/C N/C 12 192.280,00 2.307.360,00 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:13:55

N/C N/C 12 192.000,00 2.304.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:34:48

N/C N/C 12 192.280,00 2.307.360,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
06:58:29

N/C N/C 12 43.580,00 522.960,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:40

N/C N/C 12 192.280,00 2.307.360,00 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

CASE 885B 12 190.180,00 2.282.160,00 Sim
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GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:02:36

N/C N/C 12 192.280,00 2.307.360,00 Sim

0004 - TRATOR DE ESTEIRA DEM PORTE MÉDIO ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO
COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:25:31

N/C N/C 12 190.466,22 2.285.594,64 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:06:35

N/C N/C 12 191.423,34 2.297.080,08 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:14:16

N/C N/C 12 191.200,00 2.294.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:35:54

N/C N/C 12 191.400,00 2.296.800,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
07:00:52

N/C N/C 12 43.580,00 522.960,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:45

N/C N/C 12 191.423,34 2.297.080,08 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

KOMATSU D51-
EX

12 188.400,00 2.260.800,00 Sim

0005 - RODO COMPACTAR PÉ DE CARNEIRO ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM
COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:26:46

N/C N/C 12 121.668,60 1.460.023,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:07:11

N/C N/C 12 122.280,00 1.467.360,00 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:14:41

N/C N/C 12 122.000,00 1.464.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:36:53

N/C N/C 12 122.280,00 1.467.360,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
07:03:08

N/C N/C 12 37.185,00 446.220,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA*

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:47

N/C N/C 12 190.413,34 2.284.960,08 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

MULLER VP70 12 120.800,00 1.449.600,00 Sim

GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:02:53

N/C N/C 12 122.280,00 1.467.360,00 Sim

0006 - CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK (12 M³) ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO
E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E
COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (10 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:27:13

N/C N/C 12 290.490,25 3.485.883,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:07:37

N/C N/C 12 291.950,00 3.503.400,00 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:15:05

N/C N/C 12 290.000,00 3.480.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:38:09

N/C N/C 12 291.950,00 3.503.400,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
07:06:12

N/C N/C 12 147.900,00 1.774.800,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:49

N/C N/C 12 291.950,00 3.503.400,00 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

M.BENZ/MB 2324
CIMASP

12 280.000,00 3.360.000,00 Sim
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GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:03:05

N/C N/C 12 291.950,00 3.503.400,00 Sim

amazon trade
constructions ltda

29.517.939/0001-
00

02/09/2021 -
08:31:15

N/C N/C 12 420.000,00 5.040.000,00 Sim

0007 - CAÇAMBA BASCULANTE TOCO (06 M³) ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO
E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E
COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (03 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:28:15

N/C N/C 12 174.993,60 2.099.923,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:08:03

N/C N/C 12 175.872,96 2.110.475,52 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:15:31

N/C N/C 12 175.500,00 2.106.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:45:42

N/C N/C 12 175.860,00 2.110.320,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
07:08:14

N/C N/C 12 28.777,50 345.330,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:51

N/C N/C 12 175.872,96 2.110.475,52 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

VOLVO VM
270/FACCHINI

12 171.000,00 2.052.000,00 Sim

GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:02:57

N/C N/C 12 175.872,95 2.110.475,40 Sim

amazon trade
constructions ltda

29.517.939/0001-
00

02/09/2021 -
08:31:39

N/C N/C 12 120.000,00 1.440.000,00 Sim

0008 - CAMINHÃO TANQUE (PIPA)- SEMI PESADO, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DE ÁGUA- COM MANGUEIRAS
ESGUICHOS- MOTOR BOMBA- COM MOTOTRISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH. (01 VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:29:14

N/C N/C 12 36.317,50 435.810,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:08:43

N/C N/C 12 36.500,00 438.000,00 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:15:50

N/C N/C 12 36.200,00 434.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:46:28

N/C N/C 12 36.500,00 438.000,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
07:10:34

N/C N/C 12 13.592,50 163.110,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:53

N/C N/C 12 36.500,00 438.000,00 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

ATEGO 1719
4X2TANQUE
GASCOM
10000LTS

12 35.200,00 422.400,00 Sim

GETAC SERVICOS E
LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

33.636.633/0001-
40

01/09/2021 -
22:03:02

N/C N/C 12 36.500,00 438.000,00 Sim

0009 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CABINADA ( ANO; a partir de 2007) - CAÇAMBA NO MÍNIMO 1.200 M³
E POTÊNCIA BRUTA DE 150HP. COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E, COM COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

33.918.600/0001-
92

29/08/2021 -
19:30:02

N/C N/C 12 189.461,27 2.273.535,24 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

31/08/2021 -
10:09:26

N/C N/C 12 190.413,34 2.284.960,08 Sim

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

04.551.555/0001-
82

01/09/2021 -
22:16:07

N/C N/C 12 190.000,00 2.280.000,00 Sim
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BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

01/09/2021 -
11:47:16

N/C N/C 12 190.400,00 2.284.800,00 Sim

MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP*

17.918.340/0001-
07

02/09/2021 -
07:12:37

N/C N/C 12 41.580,00 498.960,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

02/09/2021 -
08:41:56

N/C N/C 12 122.280,00 1.467.360,00 Sim

MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

26.038.767/0001-
01

01/09/2021 -
20:08:12

KOMATSU PC-
200

12 188.400,00 2.260.800,00 Sim

amazon trade
constructions ltda

29.517.939/0001-
00

02/09/2021 -
08:29:13

N/C N/C 12 160.000,00 1.920.000,00 Sim

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

NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA 04.551.555/0001-82 120 dias

MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 26.038.767/0001-01 90 dias

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 90 dias

RT MULTI SERVICOS EIRELI 23.188.924/0001-69 120 dias

E. S. CAMBRAIA EIRELI 33.918.600/0001-92 90 dias

GETAC SERVICOS E LOCACAO DE AUTOMOVEL LTDA 33.636.633/0001-40 90 dias

PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA 03.069.571/0001-70 90 dias

amazon trade constructions ltda 29.517.939/0001-00 90 dias

MR CORREA DE ALMEIDA EIRELI EPP 17.918.340/0001-07 120 dias

Lances Enviados
0001 - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO (10M³) ( ANO: a partir de 2007) COM MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CAUSA DA EMPRESA
CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E E COM FORNECIMENTO DE
TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:17:33 191.219,10 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

31/08/2021 - 10:04:25 192.180,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:33:30 192.180,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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01/09/2021 - 20:08:12 188.800,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:02:32 192.180,00 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:13:02 192.000,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 06:52:33 37.185,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:41:30 192.180,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:38:59 182.571,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:39:05 188.789,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:39:33 182.570,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:39:44 180.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07
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02/09/2021 - 10:40:45 179.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:42:06 178.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:43:35 177.800,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:44:07 177.600,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:44:56 176.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:45:14 175.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:45:34 176.999,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:46:03 175.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:46:06 175.800,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07
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02/09/2021 - 10:46:15 174.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:46:23 174.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:48 173.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:47:08 172.000,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:48:29 170.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:48:54 169.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:49:11 168.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:49:39 167.000,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:50:18 165.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07
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02/09/2021 - 10:51:24 164.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:51:43 68.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:51:50 164.200,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:53:40 67.950,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:53:44 67.500,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:54:15 164.199,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:54:46 67.400,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:56:08 67.262,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:56:33 67.260,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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02/09/2021 - 10:56:55 67.250,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:57:24 67.235,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:58:45 67.200,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:59:00 67.190,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 11:00:05 67.180,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 11:00:24 67.100,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

0002 - PÁ CARREGADEIRA ( ANO: a partir de 2007) COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO
DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (03 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:21:42 294.185,03 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17
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31/08/2021 - 10:05:12 295.663,35 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:33:34 295.650,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

01/09/2021 - 20:08:12 291.300,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:02:49 295.663,35 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:13:26 295.200,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 06:56:14 62.370,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:41:35 295.663,35 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:39:22 280.880,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 16:22:48.
Código verificador: 170189

Página 15 de 48

02/09/2021 - 10:40:01 280.875,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:40:14 280.780,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:41:12 280.770,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:42:19 280.700,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:44:07 280.600,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:44:23 280.500,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:45:08 279.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:45:37 278.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:20 278.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:46:41 275.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido
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02/09/2021 - 10:47:04 274.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:47:22 273.000,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:48:42 272.999,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:48:51 271.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:49:07 270.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:49:19 269.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:49:57 268.700,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:50:43 267.500,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07
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02/09/2021 - 10:51:52 267.400,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:52:11 69.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:52:47 267.399,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:53:47 68.800,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:55:13 68.700,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:56:40 68.600,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

0003 - MOTONIVELADORA ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA
TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO
DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:24:25 191.318,60 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17
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31/08/2021 - 10:05:44 192.280,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:34:48 192.280,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

01/09/2021 - 20:08:12 190.180,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:02:36 192.280,00 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:13:55 192.000,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 06:58:29 43.580,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:41:40 192.280,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:39:36 182.666,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17
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02/09/2021 - 10:40:15 182.600,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:40:54 182.500,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:41:36 182.499,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:42:36 182.400,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:45:00 182.300,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:45:26 180.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:45:47 179.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:46 179.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:46:56 175.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido
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02/09/2021 - 10:47:28 174.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:47:47 173.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:49:05 172.999,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:49:08 171.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:49:36 170.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:49:42 170.500,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:51:13 169.500,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07
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02/09/2021 - 10:51:25 169.999,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:52:05 168.400,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:52:26 169.000,00 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

02/09/2021 - 10:52:37 69.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:52:58 167.000,00 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

02/09/2021 - 10:53:33 166.999,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

0004 - TRATOR DE ESTEIRA DEM PORTE MÉDIO ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL,
MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO
COM COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:25:31 190.466,22 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17
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31/08/2021 - 10:06:35 191.423,34 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:35:54 191.400,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

01/09/2021 - 20:08:12 188.400,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:14:16 191.200,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 07:00:52 43.580,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:41:45 191.423,34 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:39:51 181.852,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:40:32 181.850,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 16:22:48.
Código verificador: 170189

Página 23 de 48

02/09/2021 - 10:41:17 181.750,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:41:55 181.749,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:42:49 181.730,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:45:51 180.000,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:46:34 179.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:58 179.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:47:13 179.800,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:47:58 178.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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02/09/2021 - 10:49:23 178.799,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:49:34 177.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:50:01 176.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:50:19 175.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:51:36 175.799,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:52:34 175.500,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:53:04 170.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:53:51 69.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido
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02/09/2021 - 10:54:56 169.999,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

0005 - RODO COMPACTAR PÉ DE CARNEIRO ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E
SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM
COMPROVAÇÃO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA
LOCOMOÇÃO. (02 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:26:46 121.668,60 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

31/08/2021 - 10:07:11 122.280,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:36:53 122.280,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

01/09/2021 - 20:08:12 120.800,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:02:53 122.280,00 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:14:41 122.000,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 07:03:08 37.185,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso
II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços inexequíveis,
assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de
possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima
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02/09/2021 - 08:41:47 190.413,34 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

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

02/09/2021 - 10:40:22 116.166,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:40:40 116.160,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:41:42 116.140,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:42:11 116.139,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:42:58 116.100,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:57 116.000,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:47:15 115.999,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:47:24 115.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:48:09 114.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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02/09/2021 - 10:48:54 113.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:50:30 112.500,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:51:45 112.000,00 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

02/09/2021 - 10:52:49 111.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:53:20 110.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:54:13 109.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:54:32 43.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

0006 - CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK (12 M³) ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO
E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E
COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (10 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2021 - 19:27:13 290.490,25 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

31/08/2021 - 10:07:37 291.950,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:38:09 291.950,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

01/09/2021 - 20:08:12 280.000,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:03:05 291.950,00 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:15:05 290.000,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 07:06:12 147.900,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

02/09/2021 - 08:31:15 420.000,00 (proposta) 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido
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02/09/2021 - 08:41:49 291.950,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:40:50 277.352,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:41:04 147.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:41:13 300.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:42:06 147.799,00 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

02/09/2021 - 10:42:08 270.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:42:26 147.798,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:43:08 147.750,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:44:02 147.740,00 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

02/09/2021 - 10:44:38 147.600,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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02/09/2021 - 10:45:19 147.580,00 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

02/09/2021 - 10:46:10 147.560,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:43 147.550,00 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

02/09/2021 - 10:47:28 147.500,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:48:45 147.480,00 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

02/09/2021 - 11:31:29 147.475,00 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.11 Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente do
(s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com
a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações
contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 10:53:31

0007 - CAÇAMBA BASCULANTE TOCO (06 M³) ( ANO; a partir de 2007) - COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO
E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E
COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (03 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação
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29/08/2021 - 19:28:15 174.993,60 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

31/08/2021 - 10:08:03 175.872,96 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:45:42 175.860,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

01/09/2021 - 20:08:12 171.000,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:02:57 175.872,95 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:15:31 175.500,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 07:08:14 28.777,50 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:31:39 120.000,00 (proposta) 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 08:41:51 175.872,96 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31
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02/09/2021 - 10:41:15 167.079,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:41:26 119.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:42:40 119.799,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:43:20 119.780,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:44:07 117.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:44:53 116.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:28 115.500,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:46:46 115.480,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:48:27 115.400,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:48:48 115.200,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:49:34 114.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido
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02/09/2021 - 10:50:47 113.500,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:51:03 113.000,00 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

02/09/2021 - 10:51:43 112.500,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:53:14 112.400,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:53:47 110.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:54:26 109.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:54:50 109.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:54:54 108.000,00 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

02/09/2021 - 10:55:14 45.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:55:55 44.950,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:56:04 100.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido
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02/09/2021 - 10:56:56 42.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:57:12 41.950,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:57:31 90.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:57:57 41.037,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:58:22 41.030,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:58:48 70.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:59:54 160.000,00 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 11:00:41 55.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

0008 - CAMINHÃO TANQUE (PIPA)- SEMI PESADO, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DE ÁGUA- COM MANGUEIRAS
ESGUICHOS- MOTOR BOMBA- COM MOTOTRISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH. (01 VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:29:14 36.317,50 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Válido

31/08/2021 - 10:08:43 36.500,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:46:28 36.500,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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01/09/2021 - 20:08:12 35.200,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:03:02 36.500,00 (proposta) 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

01/09/2021 - 22:15:50 36.200,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 07:10:34 13.592,50 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:41:53 36.500,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:41:35 34.675,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 10:42:57 34.674,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:43:37 34.650,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:46:42 34.000,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Válido

02/09/2021 - 10:48:12 33.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:49:08 32.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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02/09/2021 - 10:50:24 32.500,00 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:50:50 32.000,00 33.636.633/0001-40 - GETAC
SERVICOS E LOCACAO DE
AUTOMOVEL LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 13.10 Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração atualizada
do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas
no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:32:21

02/09/2021 - 10:50:58 32.480,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

0009 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CABINADA ( ANO; a partir de 2007) - CAÇAMBA NO MÍNIMO 1.200 M³
E POTÊNCIA BRUTA DE 150HP. COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR HABILITADO COM CNH CATEGORIA D OU E, COM COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)
Data Valor CNPJ Situação

29/08/2021 - 19:30:02 189.461,27 (proposta) 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

31/08/2021 - 10:09:26 190.413,34 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

01/09/2021 - 11:47:16 190.400,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21
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01/09/2021 - 20:08:12 188.400,00 (proposta) 26.038.767/0001-01 - MR SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado
no item 12.5 (Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU, realizada em nome de seu sócio majoritário) e deixou de
apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio
majoritário)
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 16.17 (Será
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital) 02/09/2021 17:18:07

01/09/2021 - 22:16:07 190.000,00 (proposta) 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 07:12:37 41.580,00 (proposta) 17.918.340/0001-07 - MR CORREA DE
ALMEIDA EIRELI EPP

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

02/09/2021 - 08:29:13 160.000,00 (proposta) 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 08:41:56 122.280,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:41:52 122.200,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:42:10 180.892,00 33.918.600/0001-92 - E. S. CAMBRAIA
EIRELI

Cancelado - A empresa não encaminhou os documento exigido
conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com descrição do objeto ofertado
estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo,
conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar
sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 03/09/2021 14:43:17

02/09/2021 - 10:43:22 122.199,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:43:53 122.100,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:45:19 130.000,00 29.517.939/0001-00 - amazon trade
constructions ltda

Válido

02/09/2021 - 10:47:39 120.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:47:43 122.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37
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02/09/2021 - 10:47:56 119.000,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no
item 14.07 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características (Atestado de Capacidade Técnica) divergente com o
objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 11:42:37

02/09/2021 - 10:49:20 118.800,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

02/09/2021 - 10:50:29 117.000,00 04.551.555/0001-82 - NICOLAS G. DE
MACEDO CIA LTDA

Válido

02/09/2021 - 10:50:42 116.999,99 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item
12.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seus
sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no
Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital) 03/09/2021 14:38:31

02/09/2021 - 10:51:13 116.900,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Após as análises da Proposta e nos documentos de
Habilitação da licitante, constatou-se que a empresa deixou de
apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório,
elencada no item 10.15 ao 10.23.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital) 02/09/2021 16:26:21

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

29/08/2021 -
23:13

Elinaldo Sampaio
Cambraia

- - - - DECLARAÇÕES

E. S. CAMBRAIA
EIRELI

30/08/2021 -
19:38

Elinaldo Sampaio
Cambraia

- - - - HABILITAÇÃO

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA
LTDA

01/09/2021 -
11:23

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA
LTDA

01/09/2021 -
11:24

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA
LTDA

01/09/2021 -
11:29

- - - - DECLARAÇÕES

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA
LTDA

01/09/2021 -
22:36

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA
LTDA

01/09/2021 -
22:51

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

NICOLAS G. DE
MACEDO CIA
LTDA

02/09/2021 -
00:04

- - - - HABILITAÇÃO

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3315968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3328697&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3350385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3350385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3350397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3350397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3350488&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3363238&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3363238&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3363292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3363636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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26/10/2021 - 09:44:23 E. S. CAMBRAIA EIRELI 33.918.600/0001-92 Item 0008 - CAMINHÃO TANQUE (PIPA)- SEMI PESADO, COM CAPACIDADE
DE 8.000 LITROS DE ÁGUA- COM MANGUEIRAS ESGUICHOS- MOTOR
BOMBA- COM MOTOTRISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO
CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA -
HABILITADO COM CNH. (01 VEÍCULOS)

Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do RECURSO apresentado pelas empresas E. S. CAMBRAIA EIRELI-EPP, reabilitando
a recorrente E. S. CAMBRAIA EIRELI-EPP, conforme DECISÃO DE RECURSO anexado ao sistema e nos autos processo.

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

03/09/2021 - 15:15 06/09/2021 - 09:00 09/09/2021 - 09:00

0001 - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO (10M³) ( ANO: a partir de 2007) COM
MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS
POR CAUSA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA
D OU E E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (02
VEÍCULOS)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

02/09/2021 - 16:52:16 Sr Pregoeiro erros formais não essenciais não constituem motivo suficiente para
desclassificação, sob pena de descumprimento do princípio da razoabilidade.
Nessas ocasiões, o Pregoeiro pode se utilizar da diligência para sanar erros que
não alteram a substância das propostas, pois, caso contrário, seria contratado
outro Licitante, muitas vezes com preços muito superiores. Art. 43 da 8.666:
O artigo 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 faculta à Administração efetuar
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em
qualquer fase da licitação, inclusive com a concessão de prazo para sanar o
defeito na documentação, visando ao interesse público em detrimento de um
formalismo exacerbado.

Deferido

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

02/09/2021 - 17:28:43 Sr Pregoeiro peço que reveja sua decisão pois A Relação de inidôneos da
proprietaria ESTA SIM JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EM
NOME DA RALIANE CUNHA DE LIMA, JUNTO AOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

Deferido

33.918.600/0001-92 - E. S.
CAMBRAIA EIRELI

03/09/2021 - 11:02:28 Em atenção ao subitem 16.17 do edital, pretendemos interpor recurso quanto à
habilitação jurídica da licitante NICOLAS G DE MACEDO & CIA LTDA, CNPJ nº
04.551.555/0001-82, por não apresentar adequadamente o documento exigido no
subitem 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação
e arquivamentos da licitante), 7.11 (Cédula de identidade e CPF ou Documento
equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver.) e 10.6
(Planilha de Custos e Formação de Preços), uma vez que os preços ofertados
para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07 estão reduzidos em média 60% (sessenta por
cento) do valor de referência, sendo, portanto, inexequíveis.

Deferido

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

03/09/2021 - 12:07:51 Sr pregoeiro peço desculpas mas esse e o nosso único meio de comunicação: em
relação a inabilitação da empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES do certame
uma vez que apresentamos o solicitado no item 1.5 do edital, a firmamos que lista
de inidôneos CONSTA SIM JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e
nome da empresa licitante e de sua socio majoritária, JUNTO AOS
DOCUMENTOS DE “HABILITAÇÃO”.

Deferido

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

03/09/2021 - 14:54:05 Sr Pregoeiro manifestamos a intensão de recurso em relação a inabilitação da
empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES do certame uma vez que
APRESENTAMOS o solicitado no item 1.5 do edital, a MESMA ASSIM A
EMPRESA FOI INABILITADA.

Deferido

33.918.600/0001-92 - E. S.
CAMBRAIA EIRELI

03/09/2021 - 15:04:17 Em atenção ao subitem 16.17 do edital, pretendemos interpor recurso quanto à
habilitação jurídica da licitante NICOLAS G DE MACEDO & CIA LTDA, CNPJ nº
04.551.555/0001-82, por não apresentar adequadamente o documento exigido no
subitem 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação
e arquivamentos da licitante - pois são 16 atos e só constam 10), 13.11 (Cédula de
identidade e CPF ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos
respectivos sócios se houver – pois falta da Sra. Iara), e 10.6 (Planilha de Custos
e Formação de Preços), uma vez que os preços ofertados para os itens 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 09 estão reduzidos em média 60% (sessenta por cento) do valor de
referência, sendo, portanto, inexequíveis.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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33.918.600/0001-92 - E. S.
CAMBRAIA EIRELI

06/09/2021 - 07:49:05 A licitante NICOLAS G DE MACEDO & CIA LTDA não
apresentou por completo o documento exigido no
subitem 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos
os dados de movimentação e arquivamentos da licitante
- pois são 16 ato e não 10 atos) CAMBRAIA -
RECURSO contra habilitação de NICOLAS G
MACEDO.pdf.

Indeferido

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

06/09/2021 - 08:28:43 ENCAMINHAMOS RECURSO RECURSO
ADMINISTRATIVO - ASSINADO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

04.551.555/0001-82 -
NICOLAS G. DE MACEDO
CIA LTDA

08/09/2021 - 19:47 Não assiste razão a empresa recorrente haja vista que
não pode requer os benefícios da lei complementar
123/2006 já que deixou de juntar a CNDT do sócio.
CONTRARRAZÕES mr serviços assinada.pdf.

Deferido

04.551.555/0001-82 -
NICOLAS G. DE MACEDO
CIA LTDA

08/09/2021 - 20:11 Não assiste razão à empresa recorrente, conforme
exposições de fato e de direito em anexo contrarrazoes
cambraia assinada.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

22/10/2021 - 11:32:16 mantém-se a inabilitação da M & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA Resposta ao recurso e contrarrazão PE 024-ass.pdf.

22/10/2021 - 11:43:37 manter a habilitação da empresa NICOLAS G. DE MACEDO & CIA LTDA EPP Resposta ao recurso e contrarrazão PE 024-ass.pdf.

0002 - PÁ CARREGADEIRA ( ANO: a partir de 2007) COM OPERADOR,
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA - OPERADOR QUALIFICADO COM COMPROVAÇÃO EM
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE
PARA SUA LOCOMOÇÃO. (03 VEÍCULOS)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

02/09/2021 - 17:29:02 Sr Pregoeiro temos prerrogativa ao tratamento diferenciado das micro e pequenas
empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) no certame licitatório. A Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
Art. 34, `PAR` 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal
e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para
regularização.....
as micro e pequenas empresas têm a vantagem de poder comprovar a
regularidade fiscal depois da fase de habilitação da licitação, facilidade que as
demais empresas não possuem. Aprovado no processo de licitação, a empresa
tem até cinco dias para regularizar sua situação fiscal
PELO EXPORTO, SOLICITAMOS PRAZO, UMA VEZ QUE TAL CERTIDÃO É UM
COMPLEMENTO DO ITEM 14.7 DO EDITAL, E JÁ APRESENTAMOS A
CERTIDÃO TRABALHISTA DA EMPRESA

Deferido

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

03/09/2021 - 12:06:21 Sr Pregoeiro peço desculpas esse e o nosso único meio de comunicação: em
relação sua decisão por inabilitação da empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA, no ITEM 14.7, SOLICITAMOS O PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
TRABALHISTA DA EMPRESA, dentro da prerrogativa ao tratamento diferenciado
das micro e pequenas empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) no
certame licitatório. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
COMO REGE O ITEM 6.2 DO EDITAL, uma que o documento solicitado e apenas
um complemento do que já foi envidado.

Deferido

26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

03/09/2021 - 15:02:33 Sr Pregoeiro manifestamos a intensão de interposição de recurso em relação a
INABILITAÇÃO da empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, nas
condições do ITEM 14.7 do edital, POIS NOS ENQUADRAMOS, dentro da
prerrogativa ao tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) no certame licitatório. A Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 34, `PAR` 1º Havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para regularização, E COMO REGE O ITEM 6.2
DO EDITAL, uma que o documento solicitado e apenas um complemento do que
já foi envidado, ASSIM COMO FOI SOLICITADA POR ESTA EMPRESA O
DEVIDO PRAZO PARA REGULARIZAÇAO.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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26.038.767/0001-01 - MR
SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTDA

06/09/2021 - 08:29:43 ENCAMINHAMOS RECURSO RECURSO
ADMINISTRATIVO - ASSINADO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

04.551.555/0001-82 -
NICOLAS G. DE MACEDO
CIA LTDA

08/09/2021 - 19:50 Não assiste razão a empresa recorrente haja vista que
não pode requer os benefícios da lei complementar
123/2006 já que deixou de juntar a CNDT do sócio.
CONTRARRAZÕES mr serviços assinada.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

22/10/2021 - 11:44:31 mantém-se a inabilitação da M & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA Resposta ao recurso e contrarrazão PE 024-ass.pdf.

0007 - CAÇAMBA BASCULANTE TOCO (06 M³) ( ANO; a partir de 2007) - COM
OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS
POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH CATEGORIA
D OU E COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA SUA LOCOMOÇÃO. (03
VEÍCULOS)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

02/09/2021 - 16:53:45 Sr Pregoeiro erros formais não essenciais não constituem motivo suficiente para
desclassificação, sob pena de descumprimento do princípio da razoabilidade.
Nessas ocasiões, o Pregoeiro pode se utilizar da diligência para sanar erros que
não alteram a substância das propostas, pois, caso contrário, seria contratado
outro Licitante, muitas vezes com preços muito superiores. Art. 43 da 8.666:
O artigo 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 faculta à Administração efetuar
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em
qualquer fase da licitação, inclusive com a concessão de prazo para sanar o
defeito na documentação, visando ao interesse público em detrimento de um
formalismo exacerbado.

Deferido

0008 - CAMINHÃO TANQUE (PIPA)- SEMI PESADO, COM CAPACIDADE DE 8.000
LITROS DE ÁGUA- COM MANGUEIRAS ESGUICHOS- MOTOR BOMBA- COM
MOTOTRISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS
POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA - HABILITADO COM CNH. (01
VEÍCULOS)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

33.918.600/0001-92 - E. S.
CAMBRAIA EIRELI

03/09/2021 - 14:57:10 Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Acreditamos que vossa autoridade está cometendo um
equívoco absurdo.... pois os documentos da empresa E S CAMBRAIA foram
enviadas e estão disponíveis para análise, conforme exigência editalícia constante
no subitem 7.1 do edital. Pedimos que reveja vossa decisão.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

33.918.600/0001-92 - E. S.
CAMBRAIA EIRELI

06/09/2021 - 07:50:42 Constam no Portal de Compras Públicas os
documentos exigidos para habilitação e a propostos de
preços contendo todas as declarações exigidas.
CAMBRAIA - RECURSO contra inabilitação E S
CAMBRAIA.pdf.

Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

04.551.555/0001-82 -
NICOLAS G. DE MACEDO
CIA LTDA

08/09/2021 - 22:06 A inabilitação da empresa se deu de forma correta,
razão pela qual pugnamos pela manutenção da decisão
do pregoeiro contrarrazoes inabilitação cambraia
assinado.pdf.

Indeferido

Julgamentos
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Data do Julgamento Justificativa

22/10/2021 - 11:45:48 Reverter a inabilitação da recorrente E. S. CAMBRAIA EIRELI-EPP, conforme documento em anexo Resposta ao recurso e contrarrazão PE 024-
ass.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

02/09/2021 - 10:12:51 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

02/09/2021 - 10:24:06 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 37185,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:24:06 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima.

02/09/2021 - 10:24:49 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 62370,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:24:49 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:25:03 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 43580,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:25:03 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:25:17 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 43580,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:25:17 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:29:21 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 28777,50 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:29:21 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima (ou

02/09/2021 - 10:32:19 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 41580,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:32:19 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:32:24 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 41580,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:32:24 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:32:47 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 13592,50 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:32:47 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:33:12 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 190413,34 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:33:12 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:33:27 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 37185,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:33:27 Sistema Motivo: Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas
contendo preços inexequíveis, assim considerados aqueles que “não se revelam capazes de possibilitar a
alguém uma retribuição financeira mínima

02/09/2021 - 10:33:50 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

02/09/2021 - 10:33:50 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

02/09/2021 - 10:33:50 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.

02/09/2021 - 10:34:28 Pregoeiro bom dia, senhores licitantes estamos iniciando a sessão, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021-PMI-SRP

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 10:38:01 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/09/2021 - 10:50:47 Sistema O item 0006 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:51:06 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 116.999,99 para o item 0009 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

02/09/2021 - 10:52:59 Sistema O item 0008 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:53:13 Sistema O item 0009 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:55:33 Sistema O item 0003 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:56:34 Sistema O item 0005 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:56:57 Sistema O item 0004 foi encerrado.

02/09/2021 - 10:58:40 Sistema O item 0002 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:02:26 Sistema O item 0001 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:02:41 Sistema O item 0007 foi encerrado.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0001 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 67.100,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0002 teve como arrematante MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
68.600,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0003 teve como arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 69.000,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0004 teve como arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 69.000,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0005 teve como arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 43.000,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0006 teve como arrematante MR CORREA DE ALMEIDA EIRELI EPP - EPP/SS com valor unitário de
R$ 147.480,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0007 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 41.030,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0008 teve como arrematante GETAC SERVICOS E LOCACAO DE AUTOMOVEL LTDA - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 32.000,00.

02/09/2021 - 11:28:07 Sistema O item 0009 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 116.900,00.

02/09/2021 - 11:28:08 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

02/09/2021 - 11:28:51 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 13:30.

02/09/2021 - 11:29:28 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro(a) esse é o nosso preço final.

02/09/2021 - 11:29:37 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro(a) esse é o nosso preço final.

02/09/2021 - 11:30:12 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0007: Senhor pregoeiro(a) esse é o nosso preço final.

02/09/2021 - 11:30:28 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0009: Senhor pregoeiro(a) esse é o nosso preço final.

02/09/2021 - 11:30:30 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 13:30.

02/09/2021 - 11:30:30 Sistema Motivo: Conforme Instrumento convocatório, solicito a proposta reajustada das empresas declarada
vencedora, conforme prazo estipulado.

02/09/2021 - 11:30:38 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 13:30.

02/09/2021 - 11:30:38 Sistema Motivo: Conforme Instrumento convocatório, solicito a proposta reajustada das empresas declarada
vencedora, conforme prazo estipulado.

02/09/2021 - 11:31:29 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 147.475,00.

02/09/2021 - 11:36:23 F. MR SERVIÇOS E LOC... Negociação Item 0002: senhor pregoeiro esse é nosso preço final.

02/09/2021 - 11:59:20 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 12:01:22 F. GETAC SERVICOS E ... Negociação Item 0008: Senhor pregoeiro nosso preço já se encontra o limite

02/09/2021 - 12:03:38 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 12:08:04 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 12:10:46 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 12:58:50 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 12:59:05 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 12:59:23 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:23:02 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:23:18 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:23:38 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:25:35 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:25:57 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:26:14 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

02/09/2021 - 13:46:09 Pregoeiro Encerrado o prazo para negociação e o envio das proposta reajustada.
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02/09/2021 - 13:46:27 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: com intenção de promover máxima observância dos princípios da legalidade e
vinculação ao instrumento convocatório, a sessão está SUSPENSA para análise minuciosa das Propostas
reajustadas e nos documentos de habilitação das empresas que ofertaram o melhor lance, a reabertura da
sessão será às 15h45

02/09/2021 - 15:54:03 Pregoeiro Senhores Licitantes, ainda estamos analisando as documentações

02/09/2021 - 16:24:30 Pregoeiro Senhores Licitantes, após as analises na Proposta e nos documentos de habilitação da empresa que ofertou
o melhor preço, daremos prosseguimento ao julgamento conforme.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado no processo.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema Motivo: Após as análises da Proposta e nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a
empresa deixou de apresentar as declarações exigidas no instrumento convocatório, elencada no item 10.15
ao 10.23. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
edital, dessa forma, a licitante, fica DESCASSIFICADA no processo, por não cumprir o item 16.17 do edital
onde cita: (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA com valor unitário de R$
67.180,00.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA com valor unitário de R$
41.037,00.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com valor unitário de R$ 116.999,99.

02/09/2021 - 16:28:28 Pregoeiro Sr. Licitante MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA Está logado?

02/09/2021 - 16:29:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:45 do dia 02/09/2021.

02/09/2021 - 16:29:44 Sistema Motivo: Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade
de negociação do valor ofertado para o item 0001

02/09/2021 - 16:30:49 F. MR SERVIÇOS E LOC... Negociação Item 0001: senhor pregoeiro esse é nosso preço final.

02/09/2021 - 16:52:16 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

02/09/2021 - 16:53:45 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

02/09/2021 - 16:54:15 Pregoeiro Prezado Licitante, esclareço que a intenção de recurso, bem como sua motivação, deverá ser direcionada no
momento adequado, em campo próprio do sistema, após a decisão de classificação/habilitação proferida por
este Pregoeiro

02/09/2021 - 16:56:46 Pregoeiro Estamos em analises, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

02/09/2021 - 17:18:07 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi inabilitado no processo.

02/09/2021 - 17:18:07 Sistema Motivo: Após as análises da Proposta e nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a
empresa deixou de apresentar documentos exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 12.5
(Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, realizada em nome de seu sócio
majoritário) e deixou de apresentar a certidão do Item 14.7 (Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho) em nome de seu sócio majoritário) Diante disto, a empresa deixou de cumprir
com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não cumprir o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital)

02/09/2021 - 17:18:07 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 17:18:07 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA com valor unitário de R$
67.262,00.

02/09/2021 - 17:18:07 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

02/09/2021 - 17:18:07 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA com valor unitário de R$
69.000,00.

02/09/2021 - 17:28:43 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

02/09/2021 - 17:29:02 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

02/09/2021 - 17:30:35 Pregoeiro Prezado Licitante, esclareço que a intenção de recurso, bem como sua motivação, deverá ser direcionada no
momento adequado, em campo próprio do sistema, após a decisão de classificação/habilitação proferida por
este Pregoeiro

02/09/2021 - 17:40:44 Pregoeiro Senhores Licitante, estamos SUSPENDENDO a sessão, retornaremos novamente amanhã (03/09/2021) as
10h00

03/09/2021 - 10:09:14 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes, vamos da prosseguimento a fase das analise da proposta e documentos de
habilitação

03/09/2021 - 10:32:27 Pregoeiro Após a análise da Proposta e documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos
os requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA,
comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins de HABILITAÇÃO.

03/09/2021 - 10:32:53 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 10:32:53 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 10:32:53 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 10:32:53 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 10:32:53 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 10:32:53 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 10:53:31 Sistema O fornecedor MR CORREA DE ALMEIDA EIRELI EPP foi inabilitado no processo.
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03/09/2021 - 10:53:31 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no item 13.11 Cédula de
identidade e CPF ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios, item 14.1 Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com a Consulta Quadro de Sócios e
Administradores (QSA), e a Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as
informações contidas no Balanço Patrimonial. Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento
aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o
item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital)

03/09/2021 - 10:53:31 Sistema O fornecedor MR CORREA DE ALMEIDA EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 10:53:31 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante RT MULTI SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
147.500,00.

03/09/2021 - 11:02:29 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/09/2021 - 11:42:37 Sistema O fornecedor RT MULTI SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

03/09/2021 - 11:42:37 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no item 14.07 Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em nome de seu sócio majoritário. 15.1
Apresentou a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características (Atestado de
Capacidade Técnica) divergente com o objeto da licitação e a Declaração atualizada do Contador se
responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço Patrimonial. Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica
INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital)

03/09/2021 - 11:42:37 Sistema O fornecedor RT MULTI SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 11:42:37 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA com valor unitário de R$
147.798,00.

03/09/2021 - 11:47:54 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 12:04:24 Pregoeiro Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão para o intervalo do almoço, retornaremos
novamente às 14h00

03/09/2021 - 12:06:21 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

03/09/2021 - 12:07:51 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/09/2021 - 14:23:15 Pregoeiro Boa Tarde Srs Licitantes, vamos retornar aos trabalhos

03/09/2021 - 14:32:21 Sistema O fornecedor GETAC SERVICOS E LOCACAO DE AUTOMOVEL LTDA foi inabilitado no processo.

03/09/2021 - 14:32:21 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencados no item 13.10 Certidão de
inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da licitante e a Declaração
atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço Patrimonial.
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa
forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital)

03/09/2021 - 14:32:21 Sistema O fornecedor GETAC SERVICOS E LOCACAO DE AUTOMOVEL LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

03/09/2021 - 14:32:21 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
LTDA com valor unitário de R$ 32.500,00.

03/09/2021 - 14:38:31 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado no
processo.

03/09/2021 - 14:38:31 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 12.4 Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça em nome do seu sócio majoritário, item 14.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, em nome de seus sócios majoritários. Não apresentou a Declaração atualizada do
Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço Patrimonial. Diante disto, a
empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital)

03/09/2021 - 14:38:31 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0008 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 14:38:31 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante E. S. CAMBRAIA EIRELI com valor unitário de R$ 34.000,00.

03/09/2021 - 14:38:31 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0009 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 14:38:31 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA com valor unitário de R$
117.000,00.

03/09/2021 - 14:43:17 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI foi inabilitado no processo.

03/09/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa não encaminhou os documento exigido conforme item 7.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com descrição do objeto ofertado estabelecidos para abertura da sessão pública. Diante
disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, conforme o item 16.17 (Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital)

03/09/2021 - 14:43:17 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

03/09/2021 - 14:43:17 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA com valor unitário de R$
34.674,00.

03/09/2021 - 14:45:26 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 14:45:26 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA.

03/09/2021 - 14:45:53 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/09/2021 às 15:15.
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03/09/2021 - 14:54:05 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/09/2021 - 14:57:10 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0008.

03/09/2021 - 15:02:33 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

03/09/2021 - 15:04:17 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:03 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro erros formais não essenciais não constituem motivo suficiente para desclassificação,
sob pena de descumprimento do princípio da razoabilidade. Nessas ocasiões, o Pregoeiro pode se utilizar da
diligência para sanar erros que não alteram a substância das propostas, pois, caso contrário, seria
contratado outro Licitante, muitas vezes com preços muito superiores. Art. 43 da 8.666: O artigo 43,
parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 faculta à Administração efetuar diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo em qualquer fase da licitação, inclusive com a concessão de prazo
para sanar o defeito na documentação, visando ao interesse público em detrimento de um formalismo
exacerbado.

03/09/2021 - 15:39:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:05 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro peço que reveja sua decisão pois A Relação de inidôneos da proprietaria ESTA SIM
JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EM NOME DA RALIANE CUNHA DE LIMA, JUNTO AOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

03/09/2021 - 15:39:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:07 Sistema Intenção: Em atenção ao subitem 16.17 do edital, pretendemos interpor recurso quanto à habilitação jurídica
da licitante NICOLAS G DE MACEDO & CIA LTDA, CNPJ nº 04.551.555/0001-82, por não apresentar
adequadamente o documento exigido no subitem 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante), 7.11 (Cédula de identidade e CPF ou Documento equivalente
do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver.) e 10.6 (Planilha de Custos e Formação de
Preços), uma vez que os preços ofertados para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07 estão reduzidos em média
60% (sessenta por cento) do valor de referência, sendo, portanto, inexequíveis.

03/09/2021 - 15:39:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:09 Sistema Intenção: Sr pregoeiro peço desculpas mas esse e o nosso único meio de comunicação: em relação a
inabilitação da empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES do certame uma vez que apresentamos o solicitado
no item 1.5 do edital, a firmamos que lista de inidôneos CONSTA SIM JUNTO AOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e nome da empresa licitante e de sua socio majoritária, JUNTO AOS DOCUMENTOS DE
“HABILITAÇÃO”.

03/09/2021 - 15:39:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:12 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro manifestamos a intensão de recurso em relação a inabilitação da empresa M&R
SERVIÇOS E LOCAÇÕES do certame uma vez que APRESENTAMOS o solicitado no item 1.5 do edital, a
MESMA ASSIM A EMPRESA FOI INABILITADA.

03/09/2021 - 15:39:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/09/2021 - 15:39:13 Sistema Intenção: Em atenção ao subitem 16.17 do edital, pretendemos interpor recurso quanto à habilitação jurídica
da licitante NICOLAS G DE MACEDO & CIA LTDA, CNPJ nº 04.551.555/0001-82, por não apresentar
adequadamente o documento exigido no subitem 13.10 (Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante - pois são 16 atos e só constam 10), 13.11 (Cédula de identidade
e CPF ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver – pois falta da
Sra. Iara), e 10.6 (Planilha de Custos e Formação de Preços), uma vez que os preços ofertados para os itens
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 estão reduzidos em média 60% (sessenta por cento) do valor de referência,
sendo, portanto, inexequíveis.

03/09/2021 - 15:39:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

03/09/2021 - 15:39:20 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro temos prerrogativa ao tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas (ME)
e empresas de pequeno porte (EPP) no certame licitatório. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, Art. 34, `PAR` 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para regularização..... as micro e pequenas empresas têm a vantagem de poder comprovar a
regularidade fiscal depois da fase de habilitação da licitação, facilidade que as demais empresas não
possuem. Aprovado no processo de licitação, a empresa tem até cinco dias para regularizar sua situação
fiscal PELO EXPORTO, SOLICITAMOS PRAZO, UMA VEZ QUE TAL CERTIDÃO É UM COMPLEMENTO
DO ITEM 14.7 DO EDITAL, E JÁ APRESENTAMOS A CERTIDÃO TRABALHISTA DA EMPRESA

03/09/2021 - 15:39:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

03/09/2021 - 15:39:22 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro peço desculpas esse e o nosso único meio de comunicação: em relação sua decisão
por inabilitação da empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, no ITEM 14.7, SOLICITAMOS O PRAZO
PARA REGULARIZAÇÃO TRABALHISTA DA EMPRESA, dentro da prerrogativa ao tratamento diferenciado
das micro e pequenas empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) no certame licitatório. A Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, COMO REGE O ITEM 6.2 DO EDITAL, uma que o
documento solicitado e apenas um complemento do que já foi envidado.

03/09/2021 - 15:39:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

03/09/2021 - 15:39:23 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro manifestamos a intensão de interposição de recurso em relação a INABILITAÇÃO da
empresa M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, nas condições do ITEM 14.7 do edital, POIS NOS
ENQUADRAMOS, dentro da prerrogativa ao tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) no certame licitatório. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, Art. 34, `PAR` 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para
regularização, E COMO REGE O ITEM 6.2 DO EDITAL, uma que o documento solicitado e apenas um
complemento do que já foi envidado, ASSIM COMO FOI SOLICITADA POR ESTA EMPRESA O DEVIDO
PRAZO PARA REGULARIZAÇAO.

03/09/2021 - 15:39:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

03/09/2021 - 15:39:30 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro erros formais não essenciais não constituem motivo suficiente para desclassificação,
sob pena de descumprimento do princípio da razoabilidade. Nessas ocasiões, o Pregoeiro pode se utilizar da
diligência para sanar erros que não alteram a substância das propostas, pois, caso contrário, seria
contratado outro Licitante, muitas vezes com preços muito superiores. Art. 43 da 8.666: O artigo 43,
parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 faculta à Administração efetuar diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo em qualquer fase da licitação, inclusive com a concessão de prazo
para sanar o defeito na documentação, visando ao interesse público em detrimento de um formalismo
exacerbado.

03/09/2021 - 15:39:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.
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03/09/2021 - 15:39:36 Sistema Intenção: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Acreditamos que vossa autoridade está cometendo um equívoco
absurdo.... pois os documentos da empresa E S CAMBRAIA foram enviadas e estão disponíveis para
análise, conforme exigência editalícia constante no subitem 7.1 do edital. Pedimos que reveja vossa decisão.

03/09/2021 - 15:41:24 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 06/09/2021 às 09:00, com limite de
contrarrazão para 09/09/2021 às 09:00.

03/09/2021 - 15:45:15 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, ESTAMOS SUSPENDENDO A SESSÃO, RETORNAREMOS NO DIA 10/09/2021
(SEXTA-FEIRA) ÀS 10H00.

06/09/2021 - 07:49:05 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

06/09/2021 - 07:50:42 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0008.

06/09/2021 - 08:28:43 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

06/09/2021 - 08:29:43 Sistema O fornecedor MR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.

08/09/2021 - 19:47:24 Sistema O fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

08/09/2021 - 19:50:21 Sistema O fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0002.

08/09/2021 - 20:11:03 Sistema O fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

08/09/2021 - 22:06:06 Sistema O fornecedor NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0008.

10/09/2021 - 10:42:09 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes

10/09/2021 - 10:47:15 Pregoeiro Senhores Licitante, a sessão está SUSPENSA para análises dos recursos e contrarrazões apresentadas
pelas empresas, a reabertura da sessão será no dia 15/09/2021 as 14h00

15/09/2021 - 16:11:19 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, BOA TARDE, estamos analisando os recursos e contrarrazões anexados ao
sistemas

15/09/2021 - 16:17:13 Pregoeiro Por motivos de técnicos, vamos SUSPENDER a sessão com retornorno programada para o dia 16/09/2021
às 10h30. divulgando o resultado de julgamento, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.

15/09/2021 - 16:17:29 Pregoeiro Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

16/09/2021 - 10:37:28 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

16/09/2021 - 10:54:31 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: com intenção de promover máxima observância nos recursos e contrarrazões
apresentados pelas empresas, a sessão está SUSPENSA para análise minuciosa das alegações
apresentados, a REABERTURA será no dia 21/09/2021 às 15h00.

22/09/2021 - 10:09:44 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

22/09/2021 - 10:13:33 Pregoeiro SENHORES LICITANTE, esta comissão junto com a nossa equipe técnica estamos analisando os recursos e
contrarrazão apresentados pelas recorrentes

01/10/2021 - 10:05:28 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes, avisamos que após as análises dos recursos e contrarrazões, divulgaremos o
resultado do julgamento no dia 04/10/2021 ás 10h00

04/10/2021 - 11:03:52 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

04/10/2021 - 15:41:23 Pregoeiro Senhores Licitantes, Por motivos de técnicos e baixa conexão com a internete, não conseguimos enviar o
documentos pertinente a decisão dos Recursos, retornaremos amanhão 05/10/2021 às 10h00.

05/10/2021 - 10:43:51 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

05/10/2021 - 10:45:12 Pregoeiro Em breve enviaremos a resposta da decisão dos recursos protelados.

22/10/2021 - 11:11:37 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

22/10/2021 - 11:13:01 Pregoeiro Srs Licitantes, vamos dá prosseguimento ao certame, com o resultado da decisão dos pedidos de recursos e
contrarrazões apresentado.

22/10/2021 - 11:20:11 Pregoeiro Retomaremos a sessão, divulgando o resultado de julgamento dos recursos e contrarrazões. Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

22/10/2021 - 11:49:52 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

22/10/2021 - 11:59:04 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021.

22/10/2021 - 11:59:04 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente sua proposta reajustada juntamente com a Planilha de Custos e
Formação de Preços. Conforme item 10.1 do Edital, O não envio da planilha solicitada terá sua proposta
desclassificada, conforme item 10.5

22/10/2021 - 12:00:04 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021.

22/10/2021 - 12:00:04 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente sua proposta reajustada juntamente com a Planilha de Custos e
Formação de Preços. Conforme item 10.1 do Edital. O não envio da planilha solicitada, terá sua proposta
desclassificada, conforme item 10.5

22/10/2021 - 12:00:32 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021.

22/10/2021 - 12:00:32 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente sua proposta reajustada juntamente com a Planilha de Custos e
Formação de Preços. Conforme item 10.1 do Edital, O não envio da planilha solicitada, terá sua proposta
desclassificada, conforme item 10.5

22/10/2021 - 12:01:00 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021.

22/10/2021 - 12:01:00 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente sua proposta reajustada juntamente com a Planilha de Custos e
Formação de Preços. Conforme item 10.1 do Edital, O não envio da planilha solicitada terá sua proposta
desclassificada, conforme item 10.5

22/10/2021 - 12:03:19 Pregoeiro Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão, retornaremos novamente às 10:00h, do dia
25/10/2021.

25/10/2021 - 09:44:53 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

25/10/2021 - 09:46:57 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

25/10/2021 - 09:48:11 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

25/10/2021 - 09:48:34 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 16:22:48.
Código verificador: 170189

Página 48 de 48

25/10/2021 - 10:39:25 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes, foi observado que as empresas habilitadas, S Cambraia e Nicolas, não foi
encontrada a planilha de composição de custos. Assim, visando assegurar a lisura do processo e aplicando
formalismo moderado, solicitamos que mesma seja encaminhada para o email.cplsemedigmiri@gmail.com,
até as 10 h, do dia 26/10/2021.

26/10/2021 - 09:33:26 Autoridade Competente Bom dia senhores licitantes, informamos que recebemos as planilhas de composição de custos das
empresas NICOLAS G. DE MACEDO CIA LTDA - EPP e E. S. CAMBRAIA EIRELI - Ltda/Eireli

26/10/2021 - 09:35:45 Autoridade Competente Conforme análise da autoridade competente que após recurso impetrado pela empresa E. S. CAMBRAIA
EIRELI - Ltda/Eireli, resolve reabilita-la no processo

26/10/2021 - 09:44:23 Sistema O fornecedor E. S. CAMBRAIA EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0008.

26/10/2021 - 09:44:23 Sistema Motivo: Respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, CONHEÇO do
RECURSO apresentado pelas empresas E. S. CAMBRAIA EIRELI-EPP, reabilitando a recorrente E. S.
CAMBRAIA EIRELI-EPP, conforme DECISÃO DE RECURSO anexado ao sistema e nos autos processo.

26/10/2021 - 09:44:23 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante E. S. CAMBRAIA EIRELI com valor unitário de R$ 34.000,00.

26/10/2021 - 09:45:04 Sistema O item 0008 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

26/10/2021 - 09:45:12 Sistema O item 0001 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

26/10/2021 - 09:45:18 Sistema O item 0002 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

27/10/2021 - 16:21:33 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

27/10/2021 - 16:21:33 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

27/10/2021 - 16:21:33 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

27/10/2021 - 16:21:33 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

27/10/2021 - 16:21:33 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

27/10/2021 - 16:21:33 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA.

DANIEL PINHEIRO CORREA

Pregoeiro(a)

ROBERTO PINA OLIVEIRA

Autoridade Competente

EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES

Apoio
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