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 Prefeitura Municipal de Muaná
Prefeitura Municipal de Muaná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
 

Registro de Preços Eletrônico nº 003/2020
 
Às 11:00 do dia 26/05/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
05/05/2020 17:22 05/05/2020 18:00 22/05/2020 14:00 26/05/2020 10:59 26/05/2020 11:00

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas Limite de
Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

05/05/2020 18:00 13/05/2020 14:00 15/05/2020 10:59 15/05/2020 11:00 15/05/2020 10:29 IRACEMA DO SOCORRO DE
SOUZA NOGUEIRA

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

10/05/2020 - 18:42 REINTERANDO O PEDIDO DE
IMPUGNAÇÃO 12/05/2020 - 11:00 Indeferido Pedido : PedidoImpugnacAo2aChamada

Julgamento : RespostaImpugnaaao2Ass
Estamos vendo que o Municipio de Muaná esta sendo irredutível em relação as documentações direcionada a uma empresa em
participar à este processo, segue em anexo o pedido de impugnação reinterando junto ao TCM e o Ministério Público do Estado
do Pará para ver esses pontos no edital, se for necessário a exigência que a comissão de licitação nos apontes a necessidade,
considerando que somente este processo consta tal abuso.
Conforme documento em anexo.

21/05/2020 - 16:57 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 22/05/2020 - 15:09 Indeferido
Pedido : InstrumentoDeImpugnaaaoMuana
Julgamento :
RespostaImpugnaaaoTransprodutorAss

Uma vez que, o Tribunal de Contas da União entende que o excesso cautela dos instrumentos convocatórios da Administração
Pública, na fase de habilitação não podem feriar a razoabilidade e nem as fronteiras da lei, exigindo documentos não
necessários e não elencados na lei 8.666/93 para fins de habilitação em processos licitatórios, enviamos instrumento em anexo.
Indeferido, conforme documento em anexo.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 Registro de Preço Para Eventual Contratação de Empresa
Especializada Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar 38,90 183.200 h Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
05/05/2020 EditalPe032020TE2Ass
05/05/2020 01TrTransEscolarPe032020Ass
05/05/2020 MinutaDeContratoPe032020TEAss
15/05/2020 EditalPe032020TERetificadoAss

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

10/05/2020 - 18:42 Impugnação enviada para o
processo 003/2020

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/05/2020 - 16:57 Impugnação enviada para o
processo 003/2020

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2020 - 11:35 Intenção de recurso enviada
para o processo 003/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2020 - 12:06 Intenção de recurso enviada
para o processo 003/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2020 - 13:07 Intenção de recurso enviada
para o processo 003/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2020 - 13:07 Intenção de recurso enviada
para o processo 003/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Data Assunto Frase

26/05/2020 - 13:08 Intenção de recurso enviada
para o processo 003/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/05/2020 - 13:11 Intenção de recurso enviada
para o processo 003/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 003/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001

REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR

C S LIMA COM E SERVICOS LTDA N/C N/C 34,30 6.283.760,00

Propostas Enviadas
0001 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Valor Unitário Valor Total LC 123/2006
L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE
TURISMO - EIRELI - ME 13.370.900/0001-72 13/05/2020 - 20:23:51 N/C 42,00 7.694.400,00 Sim

EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES
EIRELI 22.652.271/0001-64 25/05/2020 - 19:07:46 N/C 38,50 7.053.200,00 Sim

C S LIMA COM E SERVICOS LTDA 08.382.477/0001-90 25/05/2020 - 21:20:38 N/C 38,85 7.117.320,00 Sim
NORTE AMBIENTAL GESTÃO E
SERVIÇOS LTDA 10.944.348/0001-90 25/05/2020 - 21:30:50 N/C 15,90 2.912.880,00 Sim

Lances Enviados
0001 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR

Data Valor CNPJ Situação

13/05/2020 - 20:23:51 42,00 (proposta) 13.370.900/0001-72

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e
8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura
municipal de são sebastião da boa vista) 26/05/2020 12:54:16

25/05/2020 - 19:07:46 38,50 (proposta) 22.652.271/0001-64

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2,
8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1
(apresentou somente 1 atestado de capacidade técnica)
26/05/2020 12:55:08

25/05/2020 - 21:20:38 38,85 (proposta) 08.382.477/0001-90 Válido

25/05/2020 - 21:30:50 15,90 (proposta) 10.944.348/0001-90 Cancelado - Não apresentou proposta para avaliação técnica
26/05/2020 12:39:56

26/05/2020 - 11:03:12 38,40 08.382.477/0001-90 Válido

26/05/2020 - 11:04:54 37,00 13.370.900/0001-72

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e
8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura
municipal de são sebastião da boa vista) 26/05/2020 12:54:16

26/05/2020 - 11:05:14 36,99 08.382.477/0001-90 Válido

26/05/2020 - 11:06:27 35,00 13.370.900/0001-72

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e
8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura
municipal de são sebastião da boa vista) 26/05/2020 12:54:16

26/05/2020 - 11:06:53 34,99 08.382.477/0001-90 Válido

26/05/2020 - 11:07:17 34,98 22.652.271/0001-64

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2,
8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1
(apresentou somente 1 atestado de capacidade técnica)
26/05/2020 12:55:08

26/05/2020 - 11:07:27 33,00 13.370.900/0001-72

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e
8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura
municipal de são sebastião da boa vista) 26/05/2020 12:54:16

26/05/2020 - 11:08:32 34,50 08.382.477/0001-90 Válido

26/05/2020 - 11:09:03 32,99 22.652.271/0001-64

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2,
8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1
(apresentou somente 1 atestado de capacidade técnica)
26/05/2020 12:55:08

26/05/2020 - 11:10:36 30,00 13.370.900/0001-72

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e
8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura
municipal de são sebastião da boa vista) 26/05/2020 12:54:16



Data Valor CNPJ Situação

26/05/2020 - 11:10:40 29,99 22.652.271/0001-64

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2,
8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1
(apresentou somente 1 atestado de capacidade técnica)
26/05/2020 12:55:08

26/05/2020 - 11:10:45 34,30 08.382.477/0001-90 Válido

26/05/2020 - 11:15:02 28,00 13.370.900/0001-72

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11,
8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e
8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura
municipal de são sebastião da boa vista) 26/05/2020 12:54:16

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/05/2020 - 12:39:56 NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA 10.944.348/0001-90 Abrangendo todo o processo

Não apresentou proposta para avaliação técnica

26/05/2020 - 12:54:16
L. J.DO N, FERREIRA
AGÊNCIA DE TURISMO -
EIRELI - ME

13.370.900/0001-72 Abrangendo todo o processo

Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante),
8.6.4 e 8.7.1 (apresentou somente nota fiscal emitida para prefeitura municipal de são sebastião da boa vista)

26/05/2020 - 12:55:08 EXPRESSO NORDESTE
TRANSPORTES EIRELI 22.652.271/0001-64 Abrangendo todo o processo

Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1
(apresentou somente 1 atestado de capacidade técnica)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
26/05/2020 - 13:25 - -

0001 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.370.900/0001-72 26/05/2020 - 11:35:59

Como se era de esperar a empresa NORTE AMBIENTAL direcionada do
Município de Igarapé Miri em parceria com um grupo local, tens que realizar
o pedido para todo mundo acompanhar no sistema, onde o mesmo tem a
opção de solicitar documento, não pode fazer pedido por email, o novo
decreto da licitação e bem claro enquanto ao pedido de documentação, os
participantes tem que acompanhar

Indeferido

A alegação irresponsável perdeu objeto, visto que, a não apresentou proposta para avaliação técnica e foi inabilitada

22.652.271/0001-64 26/05/2020 - 12:06:46

Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº
339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção),
manifesto o direito de interposição de recurso contra decisão do pregoeiro
em habilitar o requerido NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com
proposta em desacordo com edital.

Indeferido

Vale ressaltar que em nenhum momento a empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi habilitada no processo, pelo contrário, a mesma foi inabilitada no processo,
pois não apresentou proposta para avaliação técnica, portanto, a manifestação perdeu o objeto

13.370.900/0001-72 26/05/2020 - 13:07:12

não disponibilizou documentos para serem avaliados, também em parceria
com o pregoeiro, iremos fazer denuncia junto ao Ministério Público do
Estado, também não atendeu ao prazo legal ao Decreto 10.024/2019
respeitando o envio de proposta, e mascarando as documentações atrás do
email

Indeferido

Esse é um direito que lhe assiste. Mas nos termo do item 10.1 do edital, qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, porém, neste caso, a licitante não indicou conta qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos

13.370.900/0001-72 26/05/2020 - 13:07:49 intenção por não ter encaminhado a adimplência, dizendo que teria que
tirar em loco Indeferido

Após consulta a Secretaria Municipal de Educação, foi confirmado que a empresa L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI, protocolou e recebeu a declaração de
adimplência.

13.370.900/0001-72 26/05/2020 - 13:08:35 Intenção por exigir documentos que não fazem parte do processo referente
área administrativa Indeferido

Nos termo do item 10.1 do edital, qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, porém, neste caso, a licitante não indicou conta qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos

13.370.900/0001-72 26/05/2020 - 13:11:41 Pregoeira, você não atendeu as exigências do TCM, você foi muito má
conduzida por essa sessão, não houve transparência, solicito anulação. Indeferido

Todas recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará foram atendidas

Chat
Data Apelido Frase
26/05/2020 - 11:01:48 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, estamos iniciando a sessão
26/05/2020 - 11:02:04 Pregoeiro Iremos realizar a abertura das propostas de preço
26/05/2020 - 11:02:07 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
26/05/2020 - 11:02:29 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

26/05/2020 - 11:02:29 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.



Data Apelido Frase
26/05/2020 - 11:02:33 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/05/2020 - 11:02:33 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/05/2020 - 11:02:56 Sistema O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 02 minutos.
26/05/2020 - 11:18:19 Sistema O item 0001 foi encerrado.

26/05/2020 - 11:18:33 Sistema O item 0001 teve como arrematante NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 15,90 e marca N/C.

26/05/2020 - 11:18:50 Pregoeiro Solicito o envio da proposta, independente de colocação, conforme exigência do edital, item 7.14

26/05/2020 - 11:20:48 Pregoeiro Solicito também o envio dos documentos de habilitação, independente de colocação conforme item 8 do
edital

26/05/2020 - 11:35:59 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

26/05/2020 - 12:06:47 Sistema O fornecedor EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

26/05/2020 - 12:21:51 Pregoeiro Foi encerrado o prazo para envio da proposta e habilitação

26/05/2020 - 12:22:38 Pregoeiro
Acuso o recebimento de documentos da empresa L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI
Acuso o recebimento de documentos da empresa EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI Acuso o
recebimento de documentos da empresa C S LIMA COM E SERVICOS LTDA

26/05/2020 - 12:39:56 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.
26/05/2020 - 12:39:56 Sistema Motivo: Não apresentou proposta para avaliação técnica
26/05/2020 - 12:39:56 Sistema O fornecedor NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/05/2020 - 12:39:56 Sistema Motivo: Não apresentou proposta para avaliação técnica

26/05/2020 - 12:39:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 28,00 e marca N/C.

26/05/2020 - 12:54:16 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME foi inabilitado no processo.

26/05/2020 - 12:54:16 Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante
a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e 8.7.1 (apresentou
somente nota fiscal emitida para prefeitura municipal de são sebastião da boa vista)

26/05/2020 - 12:54:16 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

26/05/2020 - 12:54:16 Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item7.14.11, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante
a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante), 8.6.4 e 8.7.1 (apresentou
somente nota fiscal emitida para prefeitura municipal de são sebastião da boa vista)

26/05/2020 - 12:54:16 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de
R$ 29,99 e marca N/C.

26/05/2020 - 12:55:08 Sistema O fornecedor EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado no processo.

26/05/2020 - 12:55:08 Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1 (apresentou somente 1
atestado de capacidade técnica)

26/05/2020 - 12:55:08 Sistema O fornecedor EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/05/2020 - 12:55:08 Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 c/c 8.1.5, 8.5.4 (no tocante a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede a licitante) e 8.7.1 (apresentou somente 1
atestado de capacidade técnica)

26/05/2020 - 12:55:08 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante C S LIMA COM E SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 34,30 e
marca N/C.

26/05/2020 - 12:55:22 Sistema Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor C S LIMA COM E SERVICOS LTDA.
26/05/2020 - 12:55:39 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/05/2020 às 13:25.

26/05/2020 - 13:07:12 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

26/05/2020 - 13:07:49 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

26/05/2020 - 13:08:35 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

26/05/2020 - 13:11:41 Sistema O fornecedor L. J.DO N, FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI - ME - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

26/05/2020 - 13:48:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

26/05/2020 - 13:48:21 Sistema

Intenção: Como se era de esperar a empresa NORTE AMBIENTAL direcionada do Município de Igarapé Miri
em parceria com um grupo local, tens que realizar o pedido para todo mundo acompanhar no sistema,
onde o mesmo tem a opção de solicitar documento, não pode fazer pedido por email, o novo decreto da
licitação e bem claro enquanto ao pedido de documentação, os participantes tem que acompanhar

26/05/2020 - 13:48:21 Sistema Justificativa: A alegação irresponsável perdeu objeto, visto que, a não apresentou proposta para
avaliação técnica e foi inabilitada

26/05/2020 - 13:55:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

26/05/2020 - 13:55:56 Sistema
Intenção: não disponibilizou documentos para serem avaliados, também em parceria com o pregoeiro,
iremos fazer denuncia junto ao Ministério Público do Estado, também não atendeu ao prazo legal ao
Decreto 10.024/2019 respeitando o envio de proposta, e mascarando as documentações atrás do email

26/05/2020 - 13:55:56 Sistema

Justificativa: Esse é um direito que lhe assiste. Mas nos termo do item 10.1 do edital, qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, porém, neste caso, a licitante não indicou conta qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos

26/05/2020 - 13:59:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
26/05/2020 - 13:59:37 Sistema Intenção: intenção por não ter encaminhado a adimplência, dizendo que teria que tirar em loco

26/05/2020 - 13:59:37 Sistema Justificativa: Após consulta a Secretaria Municipal de Educação, foi confirmado que a empresa L. J.DO N,
FERREIRA AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI, protocolou e recebeu a declaração de adimplência.

26/05/2020 - 14:00:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
26/05/2020 - 14:00:17 Sistema Intenção: Intenção por exigir documentos que não fazem parte do processo referente área administrativa

26/05/2020 - 14:00:17 Sistema

Justificativa: Nos termo do item 10.1 do edital, qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
porém, neste caso, a licitante não indicou conta qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos

26/05/2020 - 14:01:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

26/05/2020 - 14:01:23 Sistema Intenção: Pregoeira, você não atendeu as exigências do TCM, você foi muito má conduzida por essa
sessão, não houve transparência, solicito anulação.

26/05/2020 - 14:01:23 Sistema Justificativa: Todas recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará foram
atendidas

26/05/2020 - 14:03:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

26/05/2020 - 14:03:50 Sistema

Intenção: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário
(o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra
decisão do pregoeiro em habilitar o requerido NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA com proposta
em desacordo com edital.



IRACEMA DO SOCORRO DE SOUZA NOGUEIRA
Pregoeiro(a)

EDER AZEVEDO MAGALHÃES
Autoridade Competente

THAIS DA SILVA MAGALHÃES
Apoio

Data Apelido Frase

26/05/2020 - 14:03:50 Sistema
Justificativa: Vale ressaltar que em nenhum momento a empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS
LTDA foi habilitada no processo, pelo contrário, a mesma foi inabilitada no processo, pois não apresentou
proposta para avaliação técnica, portanto, a manifestação perdeu o objeto

26/05/2020 - 14:04:36 Pregoeiro Solicito a apresentação de documentos originais para autenticação, no prazo de 72 horas, podendo ser
prorrogado, mediante solicitação, para a empresa C S LIMA COM E SERVICOS LTDA

26/05/2020 - 14:04:59 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/06/2020 - 14:38:05 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 03/06/2020.

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

Esta ata foi gerada em 03/06/2020 às 14:38.
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