
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2022 às 12:08:21.
Código verificador: 27B3B1

Página 1 de 49

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

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-SRP-PMI

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

01/04/2022 17:18 01/04/2022 17:30 08/04/2022 15:30 13/04/2022 15:29 13/04/2022 15:30

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

0001 LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM
CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR DE
POPA TURBINADO A GASOLINA, COM
DIMENSÃO 2.30M. DE LARGURA POR 7.30M DE
COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.

10.530,00 12 - MÊS Adjudicado

0002 LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA
PRATA, COM CAPACIDADE PARA 06
PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A
GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO COM
DIMENSÃO 0.5M. DE COMPRIMENTO POR
1.40M DE LARGURA.

7.920,00 12 - MÊS Adjudicado

0003 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FLUVIAL TIPO
LANCHA, EM ALUMÍNIO, COM MOTOR DE
POPA DE 175HP, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 7M X 2M, ESTOFADA,
CAPOTA, POPA LAVADA, BOMBA DE PORÃO,
MESA DE COMANDO, SUPORTE PARA
MANETE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL,
EXTINTOR DE INCÊNDIO E DESPENSA,
CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.

628,33 90 - DIA Adjudicado

0004 LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM
CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR DE
POPA TURBINADO A GASOLINA, COM
DIMENSÃO MINIMA DE 2,30M. DE LARGURA
POR 7.30M DE COMPRIMENTO, COM
CONDUTOR E MANUTENÇÃO.

508,08 200 - DIA Adjudicado

0005 LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA
PRATA, COM CAPACIDADE PARA 06
PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A
GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO, COM 05M.
DE COMPRIMENTO POR 1.40M DE LARGURA.

388,75 436 - DIA Adjudicado

0006 LOCAÇÃO DE BARCO C/ CONDUTOR ,
CAPACIDADE NO MÍNIMO PARA 40
(QUARENTA) PESSOAS, BAIXO CALADO, 02
(DOIS) TRIPULANTES, COM 01 (UM) PISO, EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE NAVEGAÇÃO,
CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE
SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATANTE
PARA ATENDER A DIVERSOS TRECHOS
CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL.

1.273,68 36 - DIA Adjudicado

0007 VEÍCULOS AUTOMÓVEL, MÍNIMO 1.400
CILINDRADA, COM AR-CONDICIONADO, COM
NO MÁXIMO 02 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO,
COM 04 (QUATRO) PORTAS, COM
CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 05
(CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO O
CONDUTOR, MOVIDO GASOLINA OU
ÁLCOOL/GASOLINA, PNEUS NOVOS,
ESPELHOS RETROVISORES EM AMBOS OS
LADOS, PELÍCULAS NOS VIDROS LATERAIS E
TRASEIROS, TODOS OS BANCOS COM APOIO
DE CABEÇA, CINTOS DE SEGURANÇA
RETRATEIS, LIMPADOR DE PARA-BRISA,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, VEÍCULO
LIMPO E DOCUMENTAÇÃO EM DIA E EM
ORDEM, COM TODOS OS ITENS DO VEÍCULOS
FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. MOTORISTA
E MANUTENÇÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.

367,29 90 - DIA Adjudicado
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0008 VEÍCULO UTILITÁRIO – CAPACIDADE PARA 13
A 16 LUGARES – CARACTERIZADA EQUIPADA
COM AR-CONDICIONADO, COM 03 (TRÊS)
PORTAS LATERAIS, MOTOR DE NO MÍNIMO
2.000 CC, MOVIDO A DIESEL, CAPACIDADE
PARA 14 A 16 LUGARES, NO MÁXIMO CINCO
ANOS DE FABRICAÇÃO, TAPETES E TODOS
OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS,
CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, SEM
LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PELO PERÍODO
DE 12 MESES.

839,08 40 - DIA Adjudicado

0009 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO – PICK UP –
CABINE DUPLA COM 04 (QUATRO) PORTAS,
ANO/MODELO 2008 A 2017 DIESEL 4X4,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 180CV, CAPOTA
MARÍTIMA, VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIRO/TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,
AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA,
TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS
OBRIGATÓRIOS E EQUIPAMENTO INCLUSOS
SEM CONDUTOR, PELO PERÍODO DE 12
MESES.

505,00 30 - DIA Adjudicado

0010 CAMINHÃO ¾ - CARROCERIA ABERTA –
CARGA SECA – CAMINHÃO CARROCERIA EM
MADEIRA, POTÊNCIA MÍNIMA 140CV MOTOR A
DIESEL, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE
6.500KGS, DE ACORDO COM A
REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO E
AMBIENTE VIGENTE NO PAÍS, COM TODOS OS
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS INCLUSOS,
PELO PERÍODO DE 12 MESES.

999,67 50 - DIA Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

01/04/2022 PE 008-2022 - EDITAL - Locação de Veículos.docx-Assinado Pina.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

13/04/2022 - 16:46 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-
SRP-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/04/2022 - 16:46 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-
SRP-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,5,10 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/04/2022 - 16:46 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-
SRP-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,6,8,9 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/04/2022 - 16:46 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-
SRP-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/04/2022 - 16:46 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-
SRP-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/04/2022 - 16:49 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2022 às 18:50.

25/04/2022 - 16:13 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2022-SRP-PMI

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/04/2022 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2022-SRP-PMI

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2022-SRP-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 LOCAÇAO DE LANCHA
TIPO VOADEIRA, COM
CAPACIDADE PARA 12
PESSOAS, MOTOR DE
POPA TURBINADO A
GASOLINA, COM
DIMENSÃO 2.30m. DE
LARGURA POR 7.30m
DE COMPRIMENTO,
COM CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NA VOADEIRA 6.890,00 12 82.680,00

0002 LOCAÇAO DE LANCHA
TIPO VOADEIRA PRATA,
COM CAPACIDADE
PARA 06 PESSOAS,
MOTOR DE POPA
TURBINADO A
GASOLINA, CASCO EM
ALUMINIO COM
DIMENSÃO 0.5m. DE
COMPRIMENTO POR
1.40m DE LARGURA.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NA VOADEIRA 5.990,00 12 71.880,00

0003 Locação de veículos
Fluvial tipo lancha, em
alumínio, com motor de
popa de 175hp, medindo
aproximadamente 7m x
2m, estofada, capota,
popa lavada, bomba de
porão, mesa de comando,
suporte para manete,
tanque de combustível,
extintor de incêndio e
despensa, capacidade
para 15 pessoas, pelo
período de 12 meses.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

175HP LANCHA 599,00 90 53.910,00

0004 LOCAÇAO DE LANCHA
TIPO VOADEIRA, COM
CAPACIDADE PARA 12
PESSOAS, MOTOR DE
POPA TURBINADO A
GASOLINA, COM
DIMENSÃO MINIMA DE
2,30m. DE LARGURA
POR 7.30m DE
COMPRIMENTO, COM
CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.

L DOS S PANTOJA-ME NÁUTICA JÓIA NÁUTICA JÓIA 299,99 200 59.998,00

0005 LOCAÇAO DE LANCHA
TIPO VOADEIRA PRATA,
COM CAPACIDADE
PARA 06 PESSOAS,
MOTOR DE POPA
TURBINADO A
GASOLINA, CASCO EM
ALUMINIO, COM 05m.
DE COMPRIMENTO
POR 1.40m DE
LARGURA.

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

NA VOADEIRA 315,00 436 137.340,00

0006 Locação de barco c/
condutor , capacidade no
mínimo para 40
(quarenta) pessoas, baixo
calado, 02 (dois)
tripulantes, com 01 (um)
piso, em perfeitas
condições de navegação,
contendo todos os
acessórios de segurança
por conta da contratante
para atender a diversos
trechos conforme
necessidade da secretaria
municipal.

L DOS S PANTOJA-ME THE NAVE THE NAVE 600,00 36 21.600,00
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0007 Veículos automóvel,
mínimo 1.400 cilindrada,
com ar-condicionado,
com no máximo 02 (dois)
anos de fabricação, com
04 (quatro) portas, com
capacidade para
transporte de 05 (cinco)
passageiros incluindo o
condutor, movido gasolina
ou álcool/gasolina, pneus
novos, espelhos
retrovisores em ambos os
lados, películas nos
vidros laterais e traseiros,
todos os bancos com
apoio de cabeça, cintos
de segurança retrateis,
limpador de para-brisa,
direção hidráulica, freios
ABS, veículo limpo e
documentação em dia e
em ordem, com todos os
itens do veículos
funcionando
perfeitamente. Motorista e
Manutenção por conta da
contratada.

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

UNO FIAT 200,00 90 18.000,00

0008 Veículo Utilitário –
Capacidade para 13 a 16
lugares – caracterizada
equipada com ar-
condicionado, com 03
(três) portas laterais,
motor de no mínimo 2.000
cc, movido a diesel,
capacidade para 14 a 16
lugares, no máximo cinco
anos de fabricação,
tapetes e todos os
acessórios mínimos
obrigatórios, conforme
legislação em vigor, sem
limite de quilometragem,
pelo período de 12
meses.

L DOS S PANTOJA-ME DUCATO MINIBUS FIAT 450,00 40 18.000,00

0009 Veículo Utilitário tipo –
PICK UP – cabine dupla
com 04 (quatro) portas,
ano/modelo 2008 a 2017
diesel 4x4, potência
mínima de 180cv, capota
marítima, vidros elétricos
dianteiro/traseiro, direção
hidráulica, ar-
condicionado, trava
elétrica, todos os
acessórios mínimos
obrigatórios e
equipamento inclusos
sem condutor, pelo
período de 12 meses.

L DOS S PANTOJA-ME HILLUX TOYOTA 330,00 30 9.900,00

0010 Caminhão ¾ - Carroceria
aberta – Carga seca –
caminhão carroceria em
madeira, potência mínima
140cv motor a diesel,
peso bruto total mínimo
de 6.500kgs, de acordo
com a regulamentação de
trânsito e ambiente
vigente no país, com
todos os acessórios e
equipamentos inclusos,
pelo período de 12
meses.

L DOS S PANTOJA-ME ACIELO 815 MERCEDES BENZ 997,00 50 49.850,00

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.
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Propostas Enviadas
0001 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR
DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÃO 2.30m. DE LARGURA POR 7.30m DE
COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-
ME*

23.177.289/0001-
14

10/04/2022 -
13:16:30

NÁUTICA JÓIA NÁUTICA JÓIA 12 R$ 10.500,00 R$ 126.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

REGIONAL REGIONAL 12 R$ 10.530,00 R$ 126.360,00 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI*

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:18:55

LANCHA MEDIO OU
SUPERIOR

12 R$ 628,00 R$ 7.536,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

12/04/2022 -
21:57:46

serviços serviços 12 R$ 10.530,00 R$ 126.360,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

NA VOADEIRA 12 R$ 10.530,00 R$ 126.360,00 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
08:48:14

NÁLTICO-STAR NÁLTICO-STAR 12 R$ 10.530,00 R$ 126.360,00 Sim

ARCA DA ALIANCA
NAVEGACAO LTDA

37.389.074/0001-
71

13/04/2022 -
15:12:25

MES MES 12 R$ 7.800,00 R$ 93.600,00 Sim

0002 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PRATA, COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS, MOTOR DE POPA
TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO COM DIMENSÃO 0.5m. DE COMPRIMENTO POR 1.40m DE LARGURA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

REGIONAL REGIONAL 12 R$ 7.920,00 R$ 95.040,00 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI*

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:19:13

LANCHA MEDIO OU
SUPERIOR

12 R$ 508,00 R$ 6.096,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

12/04/2022 -
21:57:46

serviços serviços 12 R$ 7.920,00 R$ 95.040,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

NA VOADEIRA 12 R$ 7.920,00 R$ 95.040,00 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
08:48:42

NÁLTICO-STAR NÁLTICO-STAR 12 R$ 7.920,00 R$ 95.040,00 Sim

L DOS S PANTOJA-
ME*

23.177.289/0001-
14

13/04/2022 -
12:03:12

NÁUTICA JÓIA NÁUTICA JÓIA 12 R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 Sim

ARCA DA ALIANCA
NAVEGACAO LTDA

37.389.074/0001-
71

13/04/2022 -
15:13:14

MES MES 12 R$ 7.000,00 R$ 84.000,00 Sim

0003 - Locação de veículos Fluvial tipo lancha, em alumínio, com motor de popa de 175hp, medindo aproximadamente 7m x 2m,
estofada, capota, popa lavada, bomba de porão, mesa de comando, suporte para manete, tanque de combustível, extintor de
incêndio e despensa, capacidade para 15 pessoas, pelo período de 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-
ME*

23.177.289/0001-
14

10/04/2022 -
13:19:39

NÁUTICA JÓIA NÁUTICA JÓIA 90 R$ 600,00 R$ 54.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

REGIONAL REGIONAL 90 R$ 628,33 R$ 56.549,70 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:19:31

LANCHA MEDIO OU
SUPERIOR

90 R$ 388,00 R$ 34.920,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

12/04/2022 -
21:57:46

serviços serviços 90 R$ 628,00 R$ 56.520,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

175HP LANCHA 90 R$ 628,33 R$ 56.549,70 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
08:49:12

NÁLTICO-STAR NÁLTICO-STAR 90 R$ 628,00 R$ 56.520,00 Sim
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ARCA DA ALIANCA
NAVEGACAO LTDA

37.389.074/0001-
71

13/04/2022 -
15:14:01

DIAIRA DIARIA 90 R$ 800,00 R$ 72.000,00 Sim

0004 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A
GASOLINA, COM DIMENSÃO MINIMA DE 2,30m. DE LARGURA POR 7.30m DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-
14

10/04/2022 -
13:21:03

NÁUTICA JÓIA NÁUTICA JÓIA 200 R$ 500,00 R$ 100.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

REGIONAL REGIONAL 200 R$ 508,08 R$ 101.616,00 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:22:33

LANCHA MEDIO OU
SUPERIOR

200 R$ 1.273,00 R$ 254.600,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

12/04/2022 -
21:57:46

serviços serviços 200 R$ 508,00 R$ 101.600,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

NA VOADEIRA 200 R$ 508,08 R$ 101.616,00 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
08:49:43

NÁLTICO-STAR NÁLTICO-STAR 200 R$ 508,08 R$ 101.616,00 Sim

ARCA DA ALIANCA
NAVEGACAO LTDA

37.389.074/0001-
71

13/04/2022 -
15:14:52

DIAIRA DIARIA 200 R$ 850,00 R$ 170.000,00 Sim

0005 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PRATA, COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS, MOTOR DE POPA
TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO, COM 05m. DE COMPRIMENTO POR 1.40m DE LARGURA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-
ME*

23.177.289/0001-
14

10/04/2022 -
13:22:49

NÁUTICA JÓIA NÁUTICA JÓIA 436 R$ 400,00 R$ 174.400,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

REGIONAL REGIONAL 436 R$ 388,75 R$ 169.495,00 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:27:05

LACHA MEDIO OU
SUPERIOR

436 R$ 7.420,00 R$ 3.235.120,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

12/04/2022 -
21:57:46

serviços serviços 436 R$ 388,00 R$ 169.168,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

NA VOADEIRA 436 R$ 378,75 R$ 165.135,00 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
09:16:31

NÁLTICO-STAR NÁLTICO-STAR 436 R$ 388,75 R$ 169.495,00 Sim

ARCA DA ALIANCA
NAVEGACAO LTDA

37.389.074/0001-
71

13/04/2022 -
15:15:43

DI DIARIA 436 R$ 760,00 R$ 331.360,00 Sim

0006 - Locação de barco c/ condutor , capacidade no mínimo para 40 (quarenta) pessoas, baixo calado, 02 (dois) tripulantes,
com 01 (um) piso, em perfeitas condições de navegação, contendo todos os acessórios de segurança por conta da contratante
para atender a diversos trechos conforme necessidade da secretaria municipal.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-
14

13/04/2022 -
12:03:49

THE NAVE THE NAVE 36 R$ 1.200,00 R$ 43.200,00 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:24:19

BARCO MEDIO OU
SUPERIOR

36 R$ 839,00 R$ 30.204,00 Sim

V F SANTANA 06.935.086/0001-
20

12/04/2022 -
21:57:46

serviços serviços 36 R$ 1.273,00 R$ 45.828,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

NA BARCO 36 R$ 1.273,68 R$ 45.852,48 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
09:16:58

NÁLTICO-STAR NÁLTICO-STAR 36 R$ 1.273,68 R$ 45.852,48 Sim

ARCA DA ALIANCA
NAVEGACAO LTDA

37.389.074/0001-
71

13/04/2022 -
15:16:28

DIAIRA DIARIA 36 R$ 900,00 R$ 32.400,00 Sim
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0007 - Veículos automóvel, mínimo 1.400 cilindrada, com ar-condicionado, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04
(quatro) portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, movido gasolina ou
álcool/gasolina, pneus novos, espelhos retrovisores em ambos os lados, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos
com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpador de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, veículo limpo e
documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículos funcionando perfeitamente. Motorista e Manutenção por conta
da contratada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-
14

13/04/2022 -
12:08:35

CRONOS FIAT 90 R$ 350,00 R$ 31.500,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

UNO FIAT 90 R$ 367,29 R$ 33.056,10 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:25:55

PRISMA CHEVROLER/CHEVROLER 90 R$ 505,00 R$ 45.450,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

KA FORD 90 R$ 367,29 R$ 33.056,10 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
09:17:44

GRAND SIENA FIAT 90 R$ 367,29 R$ 33.056,10 Sim

0008 - Veículo Utilitário – Capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada equipada com ar-condicionado, com 03 (três) portas
laterais, motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, capacidade para 14 a 16 lugares, no máximo cinco anos de fabricação,
tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de quilometragem, pelo período de
12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-
14

13/04/2022 -
12:07:12

DUCATO
MINIBUS

FIAT 40 R$ 750,00 R$ 30.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

DUCATO FIAT 40 R$ 839,08 R$ 33.563,20 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

13/04/2022 -
13:18:13

MICRO ONIBUS VW/VW 40 R$ 999,00 R$ 39.960,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

DUCATO FIAT 40 R$ 839,08 R$ 33.563,20 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
09:18:12

DUCATO FIAT 40 R$ 839,08 R$ 33.563,20 Sim

0009 - Veículo Utilitário tipo – PICK UP – cabine dupla com 04 (quatro) portas, ano/modelo 2008 a 2017 diesel 4x4, potência
mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos dianteiro/traseiro, direção hidráulica, ar-condicionado, trava elétrica, todos os
acessórios mínimos obrigatórios e equipamento inclusos sem condutor, pelo período de 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-
14

10/04/2022 -
13:30:17

HILLUX TOYOTA 30 R$ 420,00 R$ 12.600,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

L200 MITSUBISHI 30 R$ 505,00 R$ 15.150,00 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI

12.571.711/0001-
03

13/04/2022 -
15:07:16

TRITON L200 MITSUBICHI/MITSUBICHI 30 R$ 10.530,00 R$ 315.900,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:57

FRONTIER NISSAN 30 R$ 505,00 R$ 15.150,00 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
09:18:42

L200 MITSUBISH 30 R$ 505,00 R$ 15.150,00 Sim

0010 - Caminhão ¾ - Carroceria aberta – Carga seca – caminhão carroceria em madeira, potência mínima 140cv motor a diesel,
peso bruto total mínimo de 6.500kgs, de acordo com a regulamentação de trânsito e ambiente vigente no país, com todos os
acessórios e equipamentos inclusos, pelo período de 12 meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-
14

13/04/2022 -
12:07:56

ACIELO 815 MERCEDES
BENZ

50 R$ 1.200,00 R$ 60.000,00 Sim
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RT MULTI SERVICOS
EIRELI*

23.188.924/0001-
69

12/04/2022 -
16:46:38

S-150 VW 50 R$ 999,67 R$ 49.983,50 Sim

T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS
E COMERCIO EIRELI*

12.571.711/0001-
03

12/04/2022 -
19:17:18

vw VW/VW 50 R$ 367,00 R$ 18.350,00 Sim

L.J.DO N. FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

13.370.900/0001-
72

13/04/2022 -
00:03:58

IVECO IVECO 50 R$ 999,67 R$ 49.983,50 Sim

ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

07.346.264/0001-
40

13/04/2022 -
09:19:23

BENZ MERCEDEZ 50 R$ 999,67 R$ 49.983,50 Sim

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

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-14 120 dias

L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 13.370.900/0001-72 60 dias

T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI 12.571.711/0001-03 90 dias

ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI 07.346.264/0001-40 90 dias

RT MULTI SERVICOS EIRELI 23.188.924/0001-69 90 dias

V F SANTANA 06.935.086/0001-20 90 dias

ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA 37.389.074/0001-71 90 dias

Lances Enviados
0001 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR
DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÃO 2.30m. DE LARGURA POR 7.30m DE
COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

10/04/2022 - 13:16:30 10.500,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Cancelado - Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei
8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão por força do disposto no
art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos
princípios da moralidade, competitividade.

12/04/2022 - 16:46:38 10.530,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

12/04/2022 - 19:18:55 628,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam
capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima (ou
compatível) em relação aos encargos que terá de assumir
contratualmente

12/04/2022 - 21:57:46 10.530,00 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 00:03:57 10.530,00 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 08:48:14 10.530,00 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 15:12:25 7.800,00 (proposta) 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:07:26 10.450,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:10:47 7.790,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10
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13/04/2022 - 16:11:30 7.690,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:12:24 7.689,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:13:13 7.688,80 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:14:42 7.685,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:15:09 7.665,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:15:29 7.664,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:39 7.662,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:07 7.661,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:16:34 7.660,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:45 7.655,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:17:15 7.654,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:17:30 7.653,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:17:48 7.651,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:18:28 7.650,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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13/04/2022 - 16:18:52 7.645,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:19:02 7.644,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:19:41 7.600,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:20:32 7.599,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:20:55 7.597,50 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:22:27 7.595,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:22:46 7.590,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:23:16 7.400,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:24:29 7.399,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:25:10 7.200,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:25:28 7.199,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10
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13/04/2022 - 16:26:59 7.190,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:27:20 7.189,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:27:52 7.100,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:28:13 7.099,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:28:31 7.080,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:28:56 7.079,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:29:39 7.000,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:29:53 6.999,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:30:30 6.900,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:31:10 6.899,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:32:53 6.890,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:33:06 6.800,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/05/2022 às 12:08:21.
Código verificador: 27B3B1

Página 12 de 49

13/04/2022 - 16:34:27 6.889,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

0002 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PRATA, COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS, MOTOR DE POPA
TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO COM DIMENSÃO 0.5m. DE COMPRIMENTO POR 1.40m DE LARGURA.
Data Valor CNPJ Situação

12/04/2022 - 16:46:38 7.920,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

12/04/2022 - 19:19:13 508,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam
capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima (ou
compatível) em relação aos encargos que terá de assumir
contratualmente

12/04/2022 - 21:57:46 7.920,00 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 00:03:57 7.920,00 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 08:48:42 7.920,00 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 12:03:12 8.000,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Cancelado - Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei
8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão por força do disposto no
art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos
princípios da moralidade, competitividade.

13/04/2022 - 15:13:14 7.000,00 (proposta) 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:11:11 6.997,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:11:51 6.995,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:12:34 6.994,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:12:38 6.990,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:13:13 6.989,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10
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13/04/2022 - 16:14:08 6.985,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:14:23 6.984,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:14:55 6.983,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:22 6.983,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:15:30 6.981,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:15:37 6.982,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:47 6.980,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:16:18 6.979,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:53 6.978,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:17:27 6.977,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:17:38 6.973,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:18:17 6.970,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:18:53 6.969,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:18:57 6.968,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26
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13/04/2022 - 16:19:14 6.967,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:19:53 6.900,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:21:00 6.600,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:21:34 6.599,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:22:43 6.499,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:23:06 6.498,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:23:37 6.490,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:24:36 6.489,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:25:27 6.300,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:25:42 6.299,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:27:10 6.290,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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13/04/2022 - 16:27:29 6.289,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:27:46 6.200,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:28:19 6.199,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:28:47 6.180,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:29:08 6.179,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:29:25 6.100,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:29:34 6.099,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:30:24 6.000,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:31:20 5.999,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:33:04 5.990,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:34:05 5.989,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:36:04 5.985,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26
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13/04/2022 - 16:36:44 5.984,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:38:41 5.982,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:38:54 5.981,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:40:33 5.980,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:41:29 5.979,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:43:25 5.970,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:43:57 5.969,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

0003 - Locação de veículos Fluvial tipo lancha, em alumínio, com motor de popa de 175hp, medindo aproximadamente 7m x 2m,
estofada, capota, popa lavada, bomba de porão, mesa de comando, suporte para manete, tanque de combustível, extintor de
incêndio e despensa, capacidade para 15 pessoas, pelo período de 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

10/04/2022 - 13:19:39 600,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Cancelado - Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei
8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão por força do disposto no
art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos
princípios da moralidade, competitividade.

12/04/2022 - 16:46:38 628,33 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

12/04/2022 - 19:19:31 388,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

12/04/2022 - 21:57:46 628,00 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 00:03:57 628,33 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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13/04/2022 - 08:49:12 628,00 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 15:14:01 800,00 (proposta) 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:08:32 620,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:10:17 410,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:11:29 599,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

0004 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A
GASOLINA, COM DIMENSÃO MINIMA DE 2,30m. DE LARGURA POR 7.30m DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

10/04/2022 - 13:21:03 500,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

12/04/2022 - 16:46:38 508,08 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

12/04/2022 - 19:22:33 1.273,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

12/04/2022 - 21:57:46 508,00 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 00:03:57 508,08 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 08:49:43 508,08 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 15:14:52 850,00 (proposta) 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26
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13/04/2022 - 16:03:37 499,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:04:48 498,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:05:46 497,99 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 16:06:09 497,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:08:37 650,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:11:35 495,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:11:40 496,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:11:43 405,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:12:28 400,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:12:48 399,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:14:24 398,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:03 397,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:15:12 390,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:15:16 396,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:53 389,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:14 388,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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13/04/2022 - 16:16:52 385,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:17:01 380,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:17:23 379,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:17:36 375,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:18:32 370,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:19:05 369,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:19:30 368,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:19:36 360,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:19:41 365,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:20:03 359,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:20:29 355,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:20:50 350,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:21:20 349,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:21:39 340,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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13/04/2022 - 16:21:57 339,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:22:15 338,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:22:49 330,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:22:53 337,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:23:01 329,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:23:22 320,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:23:42 319,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:24:43 310,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:25:07 309,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:25:42 300,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:48:08 299,99 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

0005 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PRATA, COM CAPACIDADE PARA 06 PESSOAS, MOTOR DE POPA
TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO, COM 05m. DE COMPRIMENTO POR 1.40m DE LARGURA.
Data Valor CNPJ Situação

10/04/2022 - 13:22:49 400,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Cancelado - Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei
8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão por força do disposto no
art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos
princípios da moralidade, competitividade.

12/04/2022 - 16:46:38 388,75 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/04/2022 - 19:27:05 7.420,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

12/04/2022 - 21:57:46 388,00 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 00:03:57 378,75 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:16:31 388,75 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 15:15:43 760,00 (proposta) 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:06:02 378,76 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 16:06:28 378,73 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 16:08:43 560,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:09:39 378,70 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:11:59 375,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:13:58 374,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:14:14 373,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:15:06 372,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:16:05 371,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:36 370,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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13/04/2022 - 16:17:03 369,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:17:47 365,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:18:30 364,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:19:10 363,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:19:38 360,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:19:52 359,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:20:39 358,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:22:07 357,90 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:22:34 355,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:23:09 354,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:24:39 350,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:24:48 353,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10
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13/04/2022 - 16:24:58 349,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:25:05 348,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:25:14 347,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:25:53 346,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:26:03 345,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:26:45 344,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:27:28 340,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:27:39 339,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:28:01 338,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:28:25 337,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10
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13/04/2022 - 16:28:43 336,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:29:13 335,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:29:30 334,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:29:42 333,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:29:52 332,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:30:06 331,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:30:33 330,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:30:39 320,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:31:28 319,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:33:10 315,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido
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13/04/2022 - 16:34:19 314,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:34:47 313,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:35:15 312,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:36:02 311,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:36:51 310,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:37:29 309,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:38:07 308,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:38:35 307,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:38:59 306,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10
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13/04/2022 - 16:39:10 305,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:39:46 304,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:39:57 303,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:40:19 302,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:40:41 301,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:41:37 300,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:42:02 299,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:42:44 298,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:43:09 297,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16
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13/04/2022 - 16:43:33 296,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:43:45 295,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:44:13 294,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

0006 - Locação de barco c/ condutor , capacidade no mínimo para 40 (quarenta) pessoas, baixo calado, 02 (dois) tripulantes,
com 01 (um) piso, em perfeitas condições de navegação, contendo todos os acessórios de segurança por conta da contratante
para atender a diversos trechos conforme necessidade da secretaria municipal.
Data Valor CNPJ Situação

12/04/2022 - 19:24:19 839,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

12/04/2022 - 21:57:46 1.273,00 (proposta) 06.935.086/0001-20 - V F SANTANA Válido

13/04/2022 - 00:03:57 1.273,68 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:16:58 1.273,68 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 12:03:49 1.200,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 15:16:28 900,00 (proposta) 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:03:56 838,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:07:17 837,99 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:07:44 837,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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13/04/2022 - 16:08:51 750,00 37.389.074/0001-71 - ARCA DA
ALIANCA NAVEGACAO LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta
Quadro de Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa
deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
25/04/2022 12:13:26

13/04/2022 - 16:09:00 836,99 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:09:37 749,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:11:11 748,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:11:36 745,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:11:54 744,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:12:15 743,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:13:39 742,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:14:01 741,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:14:41 740,00 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:25 735,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:15:58 734,50 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:17:21 730,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:18:30 739,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:18:39 729,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:19:52 700,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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13/04/2022 - 16:20:15 699,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:21:52 650,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:22:29 649,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:23:08 630,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:23:19 629,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:24:56 600,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:25:23 599,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

0007 - Veículos automóvel, mínimo 1.400 cilindrada, com ar-condicionado, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04
(quatro) portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, movido gasolina ou
álcool/gasolina, pneus novos, espelhos retrovisores em ambos os lados, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos
com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpador de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, veículo limpo e
documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículos funcionando perfeitamente. Motorista e Manutenção por conta
da contratada.
Data Valor CNPJ Situação

12/04/2022 - 16:46:38 367,29 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

12/04/2022 - 19:25:55 505,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 00:03:57 367,29 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:17:44 367,29 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 12:08:35 350,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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13/04/2022 - 16:09:48 330,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:10:59 329,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:11:36 320,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:11:46 319,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:12:09 310,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:12:45 309,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:13:06 300,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:13:46 299,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:14:04 290,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:14:26 289,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:14:41 280,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:14:54 279,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:15:41 270,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:15:57 269,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:03 200,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:16:18 250,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

0008 - Veículo Utilitário – Capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada equipada com ar-condicionado, com 03 (três) portas
laterais, motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, capacidade para 14 a 16 lugares, no máximo cinco anos de fabricação,
tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de quilometragem, pelo período de
12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

12/04/2022 - 16:46:38 839,08 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 00:03:57 839,08 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:18:12 839,08 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 12:07:12 750,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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13/04/2022 - 13:18:13 999,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:09:59 730,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:10:46 729,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:11:44 720,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:12:02 719,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:12:18 710,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:12:27 718,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:12:49 709,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:13:11 700,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:13:35 699,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:14:08 690,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:14:32 689,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:14:38 680,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:14:46 650,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:00 649,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:15:49 600,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:15:54 640,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:16:09 599,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:33 580,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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13/04/2022 - 16:16:58 579,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:17:48 570,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:18:04 569,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:19:10 560,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:19:45 559,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:20:30 550,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:21:01 549,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:21:26 549,90 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:22:24 500,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:22:44 499,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:23:43 450,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:24:28 449,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

0009 - Veículo Utilitário tipo – PICK UP – cabine dupla com 04 (quatro) portas, ano/modelo 2008 a 2017 diesel 4x4, potência
mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos dianteiro/traseiro, direção hidráulica, ar-condicionado, trava elétrica, todos os
acessórios mínimos obrigatórios e equipamento inclusos sem condutor, pelo período de 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

10/04/2022 - 13:30:17 420,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido
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12/04/2022 - 16:46:38 505,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 00:03:57 505,00 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:18:42 505,00 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 15:07:16 10.530,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:10:05 400,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:10:35 399,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:11:58 500,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:12:03 390,00 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

13/04/2022 - 16:12:40 389,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:13:19 388,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:14:41 387,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:16 380,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:16:38 379,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:16:49 378,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16
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13/04/2022 - 16:17:05 377,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:17:50 376,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:17:59 370,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:18:12 369,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:18:56 360,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:19:07 359,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:19:21 350,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:19:50 349,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:20:09 340,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:20:35 339,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16

13/04/2022 - 16:20:45 335,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:21:22 330,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:21:35 329,00 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9
(Alvará de Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, juntamente com Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada
em participar deste referido certame com validade máximo de 90
(Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 15:36:16
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13/04/2022 - 16:21:53 329,90 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

0010 - Caminhão ¾ - Carroceria aberta – Carga seca – caminhão carroceria em madeira, potência mínima 140cv motor a diesel,
peso bruto total mínimo de 6.500kgs, de acordo com a regulamentação de trânsito e ambiente vigente no país, com todos os
acessórios e equipamentos inclusos, pelo período de 12 meses.
Data Valor CNPJ Situação

12/04/2022 - 16:46:38 999,67 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Cancelado - valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam
capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima (ou
compatível) em relação aos encargos que terá de assumir
contratualmente

12/04/2022 - 19:17:18 367,00 (proposta) 12.571.711/0001-03 - T FERREIRA
MOREIRA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam
capazes de possibilitar a alguém uma retribuição financeira mínima (ou
compatível) em relação aos encargos que terá de assumir
contratualmente

13/04/2022 - 00:03:58 999,67 (proposta) 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:19:23 999,67 (proposta) 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 12:07:56 1.200,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:05:22 999,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:12:29 998,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

13/04/2022 - 16:14:24 997,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S
PANTOJA-ME

Válido

13/04/2022 - 16:14:45 996,00 07.346.264/0001-40 - ARRAIS
SERVICOS MECANICOS,
CONSTRUCAO, CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema da
licitante, constatou-se que a empresa não apresentou documento
elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o
atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,
dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital 25/04/2022 12:31:10

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0010 25/04/2022 - 16:36:13 23.177.289/0001-14 - L DOS S PANTOJA-
ME

PROPOSTA OFICIAL -
CONSOLIDADA.pdf

0001 25/04/2022 - 16:41:44 13.370.900/0001-72 - L.J.DO N.
FERREIRA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

proposta de prec&#807;o reajustada.pdf

0010 25/04/2022 - 17:13:07 23.177.289/0001-14 - L DOS S PANTOJA-
ME

DECLARAÇÕES 1.pdf

0010 25/04/2022 - 17:13:07 23.177.289/0001-14 - L DOS S PANTOJA-
ME

PROPOSTA OFICIAL -
CONSOLIDADA1.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

12/04/2022 -
16:35

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=952967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=952967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=953026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=953151&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=953152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=953152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280911&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280911&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

12/04/2022 -
16:35

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

12/04/2022 -
16:36

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

12/04/2022 -
16:36

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

12/04/2022 -
16:36

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - HABILITAÇÃO

RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

12/04/2022 -
16:36

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - DECLARAÇÕES

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

12/04/2022 -
22:30

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - HABILITAÇÃO

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

12/04/2022 -
22:34

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

12/04/2022 -
22:46

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

12/04/2022 -
22:47

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

12/04/2022 -
22:54

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

L DOS S
PANTOJA-ME

12/04/2022 -
23:21

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

L DOS S
PANTOJA-ME

12/04/2022 -
23:22

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

L DOS S
PANTOJA-ME

12/04/2022 -
23:23

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

L DOS S
PANTOJA-ME

12/04/2022 -
23:24

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

L DOS S
PANTOJA-ME

12/04/2022 -
23:25

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - HABILITAÇÃO

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

12/04/2022 -
23:31

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - DECLARAÇÕES

L.J.DO N.
FERREIRA
COMERCIO E
SERVICOS -
EIRELI

13/04/2022 -
00:10

Leopoldo Jobel do
Nascimento
Ferreira

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

L DOS S
PANTOJA-ME

13/04/2022 -
12:20

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

L DOS S
PANTOJA-ME

13/04/2022 -
12:20

LEONARDO DOS
SANTOS
PANTOJA

- - - - DECLARAÇÕES

RT MULTI
SERVICOS
EIRELI

13/04/2022 -
15:10

Thales Michel
Marques Monteiro

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

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

26/04/2022 - 15:00 29/04/2022 - 18:00 02/05/2022 - 18:00

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5280990&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286064&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286121&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286121&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286125&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286125&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286167&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286264&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286264&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286272&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286273&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286418&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286418&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5290280&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5290280&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5290281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5292543&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5292543&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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0001 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12
PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÃO 2.30m.
DE LARGURA POR 7.30m DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

37.389.074/0001-71 - ARCA
DA ALIANCA NAVEGACAO
LTDA

25/04/2022 - 16:32:50 Boa tarde sr. Pregoeiro, manifestamos nossa intenção de recursos ao item 0001,
visto que tais pendencias apresentada por este(a) pregoeiro (a) informamos que o
cartão CNPJ apresentado contém o QSA e o mesmo é emitido pelo REDESIM
autenticado. Quanto a Certidão Especifica a mesma trata-se de documento
complementar junto a habilitação e não faz parte das certidões obrigatória para
habilitação conforme a lei 8.666, quanto a empresa declarada vencedora a mesma
possuem Certificado de regularização Fiscal - Caixa economica Federal vencido,
documento que é obrigatório para habilitação conforme a Lei 8.666

Deferido

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:06 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

37.389.074/0001-71 - ARCA
DA ALIANCA NAVEGACAO
LTDA

26/04/2022 - 14:38:53 Boa tarde Sr(a). Pregoeiro (a) declaramos intenção de recursos referente a
empresa Habilitada como vencedora, a mesma possui certidão da caixa
econômica vencida, documento de obrigatório para habilitação conforme a lei
8.666 e outros movimentos que detalharemos no recurso.

Deferido

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

26/04/2022 - 14:40:53 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:48:59 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

37.389.074/0001-71 - ARCA
DA ALIANCA NAVEGACAO
LTDA

29/04/2022 - 17:33:10 Envio do recurso Recurso 0082022.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:23:52 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

05/05/2022 - 17:24:06 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0002 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PRATA, COM CAPACIDADE PARA
06 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM ALUMINIO
COM DIMENSÃO 0.5m. DE COMPRIMENTO POR 1.40m DE LARGURA.

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:11 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

26/04/2022 - 14:41:01 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:49:20 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:24:26 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0003 - Locação de veículos Fluvial tipo lancha, em alumínio, com motor de popa de
175hp, medindo aproximadamente 7m x 2m, estofada, capota, popa lavada, bomba de
porão, mesa de comando, suporte para manete, tanque de combustível, extintor de
incêndio e despensa, capacidade para 15 pessoas, pelo período de 12 meses.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:16 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

26/04/2022 - 14:41:15 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:49:31 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:24:44 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0004 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12
PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, COM DIMENSÃO MINIMA
DE 2,30m. DE LARGURA POR 7.30m DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E
MANUTENÇÃO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:29 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:49:41 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:25:00 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0005 - LOCAÇAO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PRATA, COM CAPACIDADE PARA
06 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO A GASOLINA, CASCO EM
ALUMINIO, COM 05m. DE COMPRIMENTO POR 1.40m DE LARGURA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:33 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido
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07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

26/04/2022 - 14:41:43 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:49:53 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:25:19 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0006 - Locação de barco c/ condutor , capacidade no mínimo para 40 (quarenta)
pessoas, baixo calado, 02 (dois) tripulantes, com 01 (um) piso, em perfeitas condições
de navegação, contendo todos os acessórios de segurança por conta da contratante
para atender a diversos trechos conforme necessidade da secretaria municipal.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:39 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:50:23 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:25:39 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0007 - Veículos automóvel, mínimo 1.400 cilindrada, com ar-condicionado, com no
máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 (quatro) portas, com capacidade para
transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, movido gasolina ou
álcool/gasolina, pneus novos, espelhos retrovisores em ambos os lados, películas nos
vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança
retrateis, limpador de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, veículo limpo e
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documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículos funcionando
perfeitamente. Motorista e Manutenção por conta da contratada.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:45 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:50:35 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:25:57 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0008 - Veículo Utilitário – Capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada equipada
com ar-condicionado, com 03 (três) portas laterais, motor de no mínimo 2.000 cc,
movido a diesel, capacidade para 14 a 16 lugares, no máximo cinco anos de
fabricação, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação
em vigor, sem limite de quilometragem, pelo período de 12 meses.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:50 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:50:48 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:26:18 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.
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0009 - Veículo Utilitário tipo – PICK UP – cabine dupla com 04 (quatro) portas,
ano/modelo 2008 a 2017 diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota marítima,
vidros elétricos dianteiro/traseiro, direção hidráulica, ar-condicionado, trava elétrica,
todos os acessórios mínimos obrigatórios e equipamento inclusos sem condutor, pelo
período de 12 meses.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:57:55 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:50:13 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:26:35 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

0010 - Caminhão ¾ - Carroceria aberta – Carga seca – caminhão carroceria em
madeira, potência mínima 140cv motor a diesel, peso bruto total mínimo de 6.500kgs,
de acordo com a regulamentação de trânsito e ambiente vigente no país, com todos
os acessórios e equipamentos inclusos, pelo período de 12 meses.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

25/04/2022 - 16:58:00 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

26/04/2022 - 14:41:50 Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não
rejeição da intenção de Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas
que a empresa ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por esta
comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação
exigida no item 12.4 do Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa", porém, a documentação exigida FOI
ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo
o seu reconhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa à
AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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07.346.264/0001-40 -
ARRAIS SERVICOS
MECANICOS,
CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E
LOGISTICA EIRELI

29/04/2022 - 16:50:03 Prezado Sr. Pregoeiro responsável pelo processo
Pregão Eletrônico Nº 008/2022, apresentamos em
anexo o Recurso de defesa referente a nossa
desclassificação para apreciação, julgamento e
provimento. RECURSO ARRAIS.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

05/05/2022 - 17:26:58 CONHEÇO dos RECURSOS apresentados pelas empresas recorrentes ARCA DA ALIANÇA NAVEGAÇÃO LTDA e ARRAIS SERVIÇOS
MECANICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGISTICA EIRELI, para no MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO. Assim, mantém as
inabilitações das Recorrentes. resposta ao recurso-PE 008.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

13/04/2022 - 15:37:27 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes. estamos iniciando a sessão referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2022-SRP-PMI

13/04/2022 - 15:37:48 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

13/04/2022 - 15:47:04 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 628,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 15:47:04 Sistema Motivo: valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma
retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente

13/04/2022 - 15:49:03 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 508,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 15:49:03 Sistema Motivo: valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma
retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente

13/04/2022 - 15:49:50 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 999,67 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 15:49:50 Sistema Motivo: valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma
retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente

13/04/2022 - 15:51:28 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 367,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 15:51:28 Sistema Motivo: valor muito abaixo do de referência. Assim, não se revelam capazes de possibilitar a alguém uma
retribuição financeira mínima (ou compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente

13/04/2022 - 15:59:48 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 10500,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 15:59:48 Sistema Motivo: Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao
pregão por força do disposto no art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos princípios da
moralidade, competitividade.

13/04/2022 - 16:00:55 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 8000,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:00:55 Sistema Motivo: Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao
pregão por força do disposto no art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos princípios da
moralidade, competitividade.

13/04/2022 - 16:01:07 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 600,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:01:07 Sistema Motivo: Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao
pregão por força do disposto no art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos princípios da
moralidade, competitividade.

13/04/2022 - 16:01:20 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:01:20 Sistema Motivo: Fere o sigilo da proposta consta no art. 3º, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao
pregão por força do disposto no art. 9º, da Lei 10.520/02, e visa assegurar a concretização dos princípios da
moralidade, competitividade.

13/04/2022 - 16:01:50 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

13/04/2022 - 16:01:50 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

13/04/2022 - 16:01:50 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

13/04/2022 - 16:01:50 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.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
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13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:02:44 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 16:11:52 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 748,00 para o item 0006 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

13/04/2022 - 16:13:29 Sistema O item 0003 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:16:45 Sistema O item 0010 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:18:19 Sistema O item 0007 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:23:53 Sistema O item 0009 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:26:30 Sistema O item 0008 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:27:24 Sistema O item 0006 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:27:42 Sistema O item 0004 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:30:18 Pregoeiro ALERTAMOS aos senhores, também, como órgão fiscalizador de todas as obrigações contratuais, o
CUIDADO nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da empresa. Não
podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo que suportar o
ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação
vigente

13/04/2022 - 16:36:27 Sistema O item 0001 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:40:55 Pregoeiro ALERTAMOS aos senhores, também, como órgão fiscalizador de todas as obrigações contratuais, o
CUIDADO nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da empresa. Não
podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo que suportar o
ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação
vigente

13/04/2022 - 16:45:59 Sistema O item 0002 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:46:14 Sistema O item 0005 foi encerrado.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA - ME com lance de R$
6.800,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0002 teve como arrematante ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO
E LOGISTICA EIRELI - ME com lance de R$ 5.969,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0003 teve como arrematante T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME com
lance de R$ 388,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0004 teve como arrematante L DOS S PANTOJA-ME - ME com lance de R$ 300,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0005 teve como arrematante ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO
E LOGISTICA EIRELI - ME com lance de R$ 294,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0006 teve como arrematante T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME com
lance de R$ 599,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0007 teve como arrematante RT MULTI SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 200,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0008 teve como arrematante T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME com
lance de R$ 449,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0009 teve como arrematante T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME com
lance de R$ 329,00.

13/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0010 teve como arrematante ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO
E LOGISTICA EIRELI - ME com lance de R$ 996,00.

13/04/2022 - 16:46:39 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

13/04/2022 - 16:48:08 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 299,99.

13/04/2022 - 16:49:39 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2022 às 18:50.

13/04/2022 - 16:50:34 Pregoeiro Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em
arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema

13/04/2022 - 16:51:33 Pregoeiro Senhores licitantes, após o encerramento da fase de negociação, a sessão será suspensa retornando no dia
20/04 as 15:00h

13/04/2022 - 16:51:36 F. ARRAIS SERVICOS M... Negociação Item 0002: Boa tarde sr pregoeiro. Infelizmente não podemos atender a solicitação de
negociação do item pois o mesmo já se encontra no melhor valor para a execução do objeto.

13/04/2022 - 16:51:54 F. ARRAIS SERVICOS M... Negociação Item 0005: Boa tarde sr pregoeiro. Infelizmente não podemos atender a solicitação de
negociação do item pois o mesmo já se encontra no melhor valor para a execução do objeto.

13/04/2022 - 16:52:02 F. ARRAIS SERVICOS M... Documentação Item 0010: Boa tarde sr pregoeiro. Infelizmente não podemos atender a solicitação de
negociação do item pois o mesmo já se encontra no melhor valor para a execução do objeto.

13/04/2022 - 16:53:55 F. T FERREIRA MOREIR... Documentação Item 0006: Boa tarde sr pregoeiro esse e nosso menor preço, item já se encontra no menor
valor para a execução do objeto.

13/04/2022 - 16:54:19 F. T FERREIRA MOREIR... Documentação Item 0006: Boa tarde sr pregoeiro esse e nosso menor preço, item já se encontra no menor
valor para a execução do objeto

13/04/2022 - 16:54:29 F. T FERREIRA MOREIR... Documentação Item 0008: Boa tarde sr pregoeiro esse e nosso menor preço, item já se encontra no menor
valor para a execução do objeto

13/04/2022 - 16:54:42 F. T FERREIRA MOREIR... Documentação Item 0009: Boa tarde sr pregoeiro esse e nosso menor preço, item já se encontra no menor
valor para a execução do objeto

13/04/2022 - 17:00:57 F. RT MULTI SERVICOS
EIRELI

Negociação Item 0007: Boa tarde sr. Pregoeiro, estamos no nosso preço limite.

13/04/2022 - 17:01:33 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:02:46 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:05:19 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:21:11 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
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13/04/2022 - 17:27:17 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:34:20 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:34:34 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:37:00 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:37:13 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

13/04/2022 - 17:37:22 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

20/04/2022 - 17:49:24 Pregoeiro Presados devido ao grande numeros de processos que esta comissao esta analisando, assim o motivos para
darmos continuidade nesse processo, informos a todos que vamos reabrir essa sessão no dia 25/04/2022, as
10h30

25/04/2022 - 10:36:26 Pregoeiro BOM DIA, vamos da continuidade ao processo

25/04/2022 - 10:41:41 Pregoeiro Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.

25/04/2022 - 12:13:26 Sistema O fornecedor ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA foi inabilitado no processo.

25/04/2022 - 12:13:26 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos anexados no sistema da licitante, constatou-se que a empresa não
apresentou documento elencado no item 13.10. (Certidão Especifica Digital) e 14.1 (Consulta Quadro de
Sócios e Administradores (QSA), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no
processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital

25/04/2022 - 12:13:26 Sistema O fornecedor ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 12:13:26 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI com lance de R$ 6.889,00.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI
foi inabilitado no processo.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos anexados no sistema da licitante, constatou-se que a empresa não
apresentou documento elencado no item 12.4 (Certidão Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça), Diante disto, a empresa deixou de
cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI
foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 6.890,00.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI
foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5.990,00.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI
foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI com
lance de R$ 295,00.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI
foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 12:31:10 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante L DOS S PANTOJA-ME com lance de R$ 997,00.

25/04/2022 - 12:31:49 Pregoeiro Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão para o intervalo do almoço, retornaremos
novamente às 15h00

25/04/2022 - 15:18:34 Pregoeiro Boa tarde senhores, vamos dar prosseguimento ao certame

25/04/2022 - 15:20:24 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

25/04/2022 - 15:20:33 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O fornecedor T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado no processo.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos anexados no sistema da licitante, constatou-se que a empresa não
apresentou documento elencado no item 12.5 (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos), 13.9 (Alvará de
Funcionamento) e 13.10 (Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da licitante,
juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados da licitante interessada em participar
deste referido certame com validade máximo de 90 (Noventa) dias), Diante disto, a empresa deixou de
cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, dessa forma, a
licitante, fica INABILITADA no processo, por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O fornecedor T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 599,00.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O fornecedor T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0005
pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 315,00.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O fornecedor T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0006
pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante L DOS S PANTOJA-ME com lance de R$ 600,00.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O fornecedor T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0008
pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante L DOS S PANTOJA-ME com lance de R$ 450,00.
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25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O fornecedor T FERREIRA MOREIRA SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0009
pelo pregoeiro.

25/04/2022 - 15:36:16 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante L DOS S PANTOJA-ME com lance de R$ 330,00.

25/04/2022 - 15:39:59 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

25/04/2022 - 15:39:59 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.J.DO N. FERREIRA COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI.

25/04/2022 - 15:58:31 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L DOS S PANTOJA-ME.

25/04/2022 - 15:59:04 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L DOS S PANTOJA-ME.

25/04/2022 - 16:10:59 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RT MULTI SERVICOS EIRELI.

25/04/2022 - 16:11:41 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L DOS S PANTOJA-ME.

25/04/2022 - 16:11:49 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L DOS S PANTOJA-ME.

25/04/2022 - 16:13:05 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:12 do dia 25/04/2022.

25/04/2022 - 16:13:05 Sistema Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada para todos os itens,
adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema

25/04/2022 - 16:19:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 25/04/2022.

25/04/2022 - 16:19:07 Sistema Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada para todos os itens,
adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema

25/04/2022 - 16:32:50 Sistema O fornecedor ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

25/04/2022 - 16:36:13 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

25/04/2022 - 16:41:44 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

25/04/2022 - 16:51:59 Pregoeiro Presado Senhores, devido ao término de expediente desta administração estamos SUSPENDENDO a
SESSÃO, reabriremos no dia 26/04/2022 (Terça-feira) as 10h30

25/04/2022 - 16:57:06 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

25/04/2022 - 16:57:11 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

25/04/2022 - 16:57:16 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

25/04/2022 - 16:57:29 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

25/04/2022 - 16:57:34 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

25/04/2022 - 16:57:39 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

25/04/2022 - 16:57:45 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

25/04/2022 - 16:57:50 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

25/04/2022 - 16:57:55 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0009.

25/04/2022 - 16:58:00 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

25/04/2022 - 17:13:01 F. L DOS S PANTOJA-ME Documentação Item 0010: Sr. Pregoeiro, estamos encaminhando proposta readequada de preços e
declarações

25/04/2022 - 17:13:07 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

26/04/2022 - 10:21:32 Pregoeiro Prezados Licitantes, iremos retornar as 14h00min do dia 26/04/2022

26/04/2022 - 14:21:58 Pregoeiro Boa Tarde Senhores Licitantes, vamos prosseguir com o certame

26/04/2022 - 14:23:12 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L DOS S PANTOJA-ME.

26/04/2022 - 14:32:02 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2022 às 15:00.

26/04/2022 - 14:38:53 Sistema O fornecedor ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

26/04/2022 - 14:40:53 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

26/04/2022 - 14:41:01 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

26/04/2022 - 14:41:15 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

26/04/2022 - 14:41:43 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

26/04/2022 - 14:41:50 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

26/04/2022 - 15:05:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

26/04/2022 - 15:05:59 Sistema Intenção: Boa tarde sr. Pregoeiro, manifestamos nossa intenção de recursos ao item 0001, visto que tais
pendencias apresentada por este(a) pregoeiro (a) informamos que o cartão CNPJ apresentado contém o
QSA e o mesmo é emitido pelo REDESIM autenticado. Quanto a Certidão Especifica a mesma trata-se de
documento complementar junto a habilitação e não faz parte das certidões obrigatória para habilitação
conforme a lei 8.666, quanto a empresa declarada vencedora a mesma possuem Certificado de
regularização Fiscal - Caixa economica Federal vencido, documento que é obrigatório para habilitação
conforme a Lei 8.666

26/04/2022 - 15:06:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
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26/04/2022 - 15:06:01 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

26/04/2022 - 15:06:03 Sistema Intenção: Boa tarde Sr(a). Pregoeiro (a) declaramos intenção de recursos referente a empresa Habilitada
como vencedora, a mesma possui certidão da caixa econômica vencida, documento de obrigatório para
habilitação conforme a lei 8.666 e outros movimentos que detalharemos no recurso.

26/04/2022 - 15:06:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

26/04/2022 - 15:06:06 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

26/04/2022 - 15:06:12 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

26/04/2022 - 15:06:16 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

26/04/2022 - 15:06:24 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

26/04/2022 - 15:06:31 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

26/04/2022 - 15:06:33 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

26/04/2022 - 15:06:41 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
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26/04/2022 - 15:06:50 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:06:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

26/04/2022 - 15:06:59 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:07:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

26/04/2022 - 15:07:07 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:07:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

26/04/2022 - 15:07:14 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:07:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

26/04/2022 - 15:07:20 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:07:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

26/04/2022 - 15:07:40 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:07:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

26/04/2022 - 15:07:43 Sistema Intenção: Nos termos do acordão 339/2010 TCU-PLENARIO, (que recomenda a não rejeição da intenção de
Recursos), manifestamos intenção de recorrer, com vistas que a empresa ARRAIS SERVICOS
MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI foi inabilitada de forma errônea por
esta comissão, tendo como justificativa a NÃO APRESENTAÇÃO da documentação exigida no item 12.4 do
Edital "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa", porém, a
documentação exigida FOI ENVIADA em conjunto com a HABILITAÇÃO INICIAL. Diante disso, solicitamos a
reanálise atenciosa nos documentos enviados em anexo no processo requerendo o seu reconhecimento e
provimento, ou em caso negativo, a remessa à AUTORIDADE SUPERIOR, para apreciação, julgamento e
provimento.

26/04/2022 - 15:08:42 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 29/04/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 02/05/2022 às 18:00.

26/04/2022 - 16:53:12 Pregoeiro Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura do prazo para envio dos
recursos e contrarrazões. Retornaremos no dia 03/05/2022 as 10h30.

29/04/2022 - 16:48:59 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0001.

29/04/2022 - 16:49:20 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0002.

29/04/2022 - 16:49:31 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0003.

29/04/2022 - 16:49:41 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0004.

29/04/2022 - 16:49:53 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0005.

29/04/2022 - 16:50:03 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0010.
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29/04/2022 - 16:50:13 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0009.

29/04/2022 - 16:50:23 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0006.

29/04/2022 - 16:50:35 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0007.

29/04/2022 - 16:50:48 Sistema O fornecedor ARRAIS SERVICOS MECANICOS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI -
ME enviou recurso para o item 0008.

29/04/2022 - 17:33:10 Sistema O fornecedor ARCA DA ALIANCA NAVEGACAO LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.

03/05/2022 - 17:33:08 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes, esta sessão será reaberta em 04/05/2022 as 14:00 h para resultado da fase
recursal

05/05/2022 - 17:31:21 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

05/05/2022 - 17:31:53 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por ROBERTO PINA OLIVEIRA.

DANIEL PINHEIRO CORREA

Pregoeiro

ROBERTO PINA OLIVEIRA

Autoridade Competente

MILTONCILIS PANTOJA PINHEIRO

Apoio
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