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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 025/2021

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

14/04/2021 15:31 15/04/2021 10:30 23/04/2021 10:30 28/04/2021 10:30 28/04/2021 11:00

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

0001 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (03)VEÍCULOS
TIPO CAMINHÃO CARGA LEVE TIPO 3/4 COM
CARROCERIA DE MADEIRA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL,
CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 TONELADAS DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, COM ANO NAO
INFEIOR A 2016, DOTADO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E
SUAS ALTERAÇÕES.

20.500,00 12 - MÊS Adjudicado

0002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS
TIPO CAMINHÃO COM TOCO COM
CARROCERIA DE MADEIRA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL,
CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 TONELADAS DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO INFEIRO A 2016,
DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS
ALTERAÇÕES.

15.000,00 12 - MÊS Adjudicado

0003 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02)VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE
TOCO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP,
MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5
TONELADAS DE FABRICAÇÃO NACIONA NÃO
INFEIROR A 2016, , DOTADO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E
SUAS ALTERAÇÕES.

15.000,00 12 - MÊS Adjudicado

0004 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO COM CARROCERIA
BASCULHANTETRUCADO, COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL DE
FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS
OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE
TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.

18.166,67 12 - MÊS Adjudicado

0005 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPAR
FOSSA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP,
MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8
TONELADAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL,
DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS
ALTERAÇÕES..

8.833,33 12 - MÊS Adjudicado

0006 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (03) VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO TRUCADO COM EQUIPAMENTO
TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000
LITROS – TIPO CAMINHÃO PIPA, COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À
DIESEL DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO
DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS
ALTERAÇÕES.

23.166,67 12 - MÊS Adjudicado

0007 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE CABINE SIMPLES DUAS
PORTAS 4X2 OU 4X4, COM CARROCERIA DE
MADEIRA OU DE AÇO OU SIMILAR COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 HP, MOTOR À
DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 KG DE
FABRICAÇÃO NACIONAL NÃO INFERIOR A
2016, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS
ALTERAÇÕES.

29.266,67 12 - MÊS Adjudicado
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0008 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4,
COM CARROCERIA DE AÇO OU SIMILAR COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.000 C, MOTOR À
DIESEL, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS,
CARGA MÍNIMA DE 700 KG DE FABRICAÇÃO
NACIONAL NÃO INFEIROR A 2020, DOTADO DE
TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE
TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.

107.833,33 12 - MÊS Adjudicado

0009 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (04) VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE FECHADA TIPO SUV, TRAÇÃO
4X4, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.000 C,
MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 05
PASSAGEIROS, CARGA MÍNIMA DE 700 KG DE
FABRICAÇÃO NACIONAL NÃO INFERIOR A
2020, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS
ALTERAÇÕES.

62.666,67 12 - MÊS Adjudicado

0010 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (06) VEÍCULO TIPO
AUTOMÓVEL, MOTOR À GASOLINA OU
ÁLCOOL, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1.000
C, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,
FABRICAÇÃO NACIONAL NÃO INFERIOR A
2020, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUA
ALTERAÇÕES.

75.000,00 12 - MÊS Adjudicado

0011 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (03)
MOTOCICLETAS: MOTOR 4 TEMPOS DE 1
CILINDRO, ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO
ELETRÔNICA BI-COMBUSTÍVEL GASOLINA OU
ETANOL, CAMBIO MANUEL SEQUENCIAL DE 5
VELOCIDADES, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM
ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020,
DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO
BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS
ALTERAÇÕES. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA
POR CONTA DA CONTRATANTE.

23.333,33 12 - MÊS Adjudicado

0012 SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULAR OU
MAQUINAS SOBRE PRANCHA: LARGURA DE
2.6 MT, COMPRIMENTO DE 11 MT OU MAIS,
CAPACIDADE CARGA DE 15 TONELADAS OU
MAIS. DE ACORDO COM AS NORAS DO
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
(CONTRAN), NORMAS QUE DEVEM SER
SEGUIDAS PELOS VEÍCULOS LONGOS —
CHAMADOS DE COMBINAÇÕES DE
TRANSPORTE DE VEÍCULOS (CTV) E
COMBINAÇÕES DE TRANSPORTE DE
VEÍCULOS E CARGAS PALETIZADAS (CTVP).
COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATADA.

6,50 15.000 - Km Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM 07.813.177/0001-56

2 R S SERVICOS E LOCACOES LTDA 09.442.960/0001-86

3 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90

4 SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI 26.267.022/0001-06

5 NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57

6 G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME 15.434.784/0001-33

7 LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.054.901/0001-82

8 DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 12.231.343/0001-46

9 Consmang Empreendimentos Eireli 09.489.502/0001-00

10 P VASCONCELOS SOUZA LTDA 30.048.100/0001-59

11 BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. 05.791.171/0001-08

12 JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-55

13 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI 14.239.549/0001-48

14 SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI 04.740.751/0001-03

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

14/04/2021 Edital PE 025 2021 Locação de Veículos.pdf
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

29/04/2021 - 10:27 Negociação aberta para o processo
025/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/04/2021 - 10:27 Negociação aberta para o processo
025/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,7,8,9,10 do processo
025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/04/2021 - 10:27 Negociação aberta para o processo
025/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/04/2021 - 10:27 Negociação aberta para o processo
025/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 12:12 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 12:13 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 12:13 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 12:15 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 12:15 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 14:33 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 14:45 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 14:46 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 14:46 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 17:03 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2021 - 17:03 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 10:39 Documentos solicitados para o
processo 025/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 11:54 Intenção de recurso enviada para o
processo 025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 11:55 Intenção de recurso enviada para o
processo 025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 11:55 Intenção de recurso enviada para o
processo 025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 12:20 Intenção de recurso enviada para o
processo 025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 12:20 Intenção de recurso enviada para o
processo 025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/05/2021 - 12:21 Intenção de recurso enviada para o
processo 025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/06/2021 - 09:13 Recurso enviado para o processo
025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/06/2021 - 09:13 Recurso enviado para o processo
025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/06/2021 - 09:14 Recurso enviado para o processo
025/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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04/06/2021 - 08:49 Contrarrazão enviada para o processo
025/2021

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/06/2021 - 08:50 Contrarrazão enviada para o processo
025/2021

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0008 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/06/2021 - 08:50 Contrarrazão enviada para o processo
025/2021

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0010 do processo 025/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Serviço de Locação de
(03)veículos tipo
Caminhão carga leve tipo
3/4 com carroceria de
madeira com potência
mínima de 130 HP, motor
à diesel, capacidade
mínima de 3 toneladas de
fabricação nacional, com
ano nao infeior a 2016,
dotado de todos os
equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

F-4000 FORD 19.500,00 12 234.000,00

0002 Serviço de Locação de
(02) veículos tipo
Caminhão com toco com
carroceria de madeira
com potência mínima de
130 HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 5
toneladas de fabricação
nacional, não infeiro a
2016, dotado de todos os
equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

CARGO1723 FORD 15.000,00 12 180.000,00

0003 Serviço de Locação de
(02)veículo tipo Caminhão
com carroceria
basculante toco com
potência mínima de 130
HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 5
toneladas de fabricação
naciona não infeiror a
2016, , dotado de todos
os equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

MB 1620 MERCEDES BENZ 15.000,00 12 180.000,00

0004 Serviço de Locação de
(02) veículo tipo
Caminhão com carroceria
basculhanteTrucado, com
potência mínima de 130
HP, motor à diesel de
fabricação nacional,
dotado de todos os
equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

VW-15.580 VOLKSWAGEN 18.000,00 12 216.000,00

0005 Serviço de Locação de
(01) veículo tipo
Caminhão com
Equipamento para Limpar
Fossa com potência
mínima de 130 HP, motor
à diesel, capacidade
mínima de 8 toneladas de
fabricação nacional,
dotado de todos os
equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações..

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

ATEGO 2430 MERCEDES BENZ 8.800,00 12 105.600,00
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0006 Serviço de Locação de
(03) veículo tipo
Caminhão Trucado com
Equipamento tanque com
capacidade mínima de
15.000 litros – tipo
caminhão pipa, com
potência mínima de 130
HP, motor à diesel de
fabricação nacional,
dotado de todos os
equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

VW-31390 VOLKSWAGEN 23.100,00 12 277.200,00

0007 Serviço de Locação de
(02) veículo tipo
Caminhonete cabine
simples duas portas 4X2
ou 4X4, com carroceria
de madeira ou de aço ou
similar com potência
mínima de 100 HP, motor
à diesel, capacidade
mínima de 700 kg de
fabricação nacional não
inferior a 2016, dotado de
todos os equipamentos
de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

HILUX TOYOTA 29.000,00 12 348.000,00

0008 Serviço de Locação de
(02) veículo tipo
Caminhonete Cabine
Dupla, Tração 4X4, com
carroceria de aço ou
similar com potência
mínima de 2.000 C, motor
à diesel, capacidade de
05 passageiros, carga
mínima de 700 kg de
fabricação nacional não
infeiror a 2020, dotado de
todos os equipamentos
de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

HILUX TOYOTA 94.500,00 12 1.134.000,00

0009 Serviço de Locação de
(04) veículo tipo
Caminhonete Fechada
Tipo SUV, Tração 4X4,
com potência mínima de
2.000 C, motor à diesel,
capacidade minima de 05
passageiros, carga
mínima de 700 kg de
fabricação nacional não
inferior a 2020, dotado de
todos os equipamentos
de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

SW4 TOYOTA 60.000,00 12 720.000,00

0010 Serviço de Locação de
(06) veículo tipo
automóvel, motor à
gasolina ou álcool, com
potência de no mínimo
1.000 C, capacidade para
05 (cinco) pessoas,
fabricação nacional não
inferior a 2020, dotado de
todos os equipamentos
de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de
Trânsito e sua alterações.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

MOB LIKE FIAT 75.000,00 12 900.000,00

0011 Serviço de Locação de
(03) Motocicletas: Motor 4
tempos de 1 cilindro,
alimentação por injeção
eletrônica bi-combustível
gasolina ou etanol,
cambio Manuel
sequencial de 5
velocidades, fabricação
nacional, com ano de
fabricação não inferior a
2020, dotado de todos os
equipamentos de
segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de
Trânsito e suas
alterações. Combustível e
motorista por conta da
CONTRATANTE.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

FAN HONDA 23.100,00 12 277.200,00
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0012 Serviços de Reboque
Veicular ou Maquinas
Sobre Prancha: Largura
de 2.6 Mt, Comprimento
de 11 Mt ou mais,
capacidade carga de 15
Toneladas ou mais. De
acordo com as noras do
Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN),
normas que devem ser
seguidas pelos veículos
longos — chamados de
Combinações de
Transporte de Veículos
(CTV) e Combinações de
Transporte de Veículos e
Cargas Paletizadas
(CTVP). Combustível e
motorista por conta da
CONTRATADA.

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

TECTOR 31-300 IVECO 6,40 15.000 96.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de
madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 3 toneladas de
fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:40

Vw 24250 Volkswagen 12 25.440,00 305.280,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:12:05

F4000 FORD 12 8.000,00 96.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:54:44

8.160 ANO 2017 VW 12 20.400,00 244.800,00 Sim

G. C. C. MENDES
TRANSPORTES - ME

15.434.784/0001-
33

27/04/2021 -
10:12:55

CAMINHÃO FORD
F4.000G
2011/2011

FORD 12 8.230,00 98.760,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA*

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:11

9170 VOLKSWAGEM 12 27.000,00 324.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:31:26

F-4000 FORD 12 19.500,00 234.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:25:39

F-4000 FORD 12 12.000,00 144.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:33:05

CONSTELETION
13190

CONSTELETION
13190

12 7.881,67 94.580,04 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:46:29

FORD 180 FORD 12 45.000,00 540.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:54:53

MB 710 MERCEDES
BENZ

12 12.000,00 144.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:08:22

Mercedes Benz Mercedes Benz
710 plus ano 2016

12 29.400,00 352.800,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:09:46

F4000 FORD 12 10.000,00 120.000,00 Não

Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 6 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 152



Página 7 de 85

0002 - Serviço de Locação de (02) veículos tipo Caminhão com toco com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP,
motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não infeiro a 2016, dotado de todos os equipamentos
de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:37

Cargo 815 Ford 12 19.000,00 228.000,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:13:44

CARGO FORD 12 8.500,00 102.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:55:04

13.190
CONSTELLATION
ANO 2017

VW 12 15.600,00 187.200,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA*

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:14

14190 VOLKSWAGEM 12 20.000,00 240.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:32:54

CARGO1723 FORD 12 17.000,00 204.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:26:23

CARGO1723 FORD 12 10.000,00 120.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:33:52

FORD F400 FORD F4000 12 7.850,00 94.200,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:47:06

VW 15.190 VOLKSWAGEN 12 28.000,00 336.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:55:36

MB1718 MERCEDES
BENZ

12 12.000,00 144.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:11:19

Constellation
31.330 ano 2016

volkswagen/Constellation
31.330

12 18.000,00 216.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:10:56

CARGO /2429 FORD 12 6.000,00 72.000,00 Não

0003 - Serviço de Locação de (02)veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor
à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação naciona não infeiror a 2016, , dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:34

VW 17180 Volkswagen 12 20.800,00 249.600,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:15:39

CARGO FORD 12 9.200,00 110.400,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:55:51

15.190 ANO 2019 VW 12 16.400,00 196.800,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA*

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:32:36

14190 VOLKSWAGEM 12 22.000,00 264.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:35:45

MB 1620 MERCEDES
BENZ

12 17.000,00 204.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:27:04

MB 1620 MERCEDES
BENZ

12 10.000,00 120.000,00 Sim

P VASCONCELOS
SOUZA LTDA*

30.048.100/0001-
59

27/04/2021 -
19:26:18

26.260 WOLKS 12 16.000,00 192.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:34:56

CONSTELETION
13190

CONSTELETION
13190

12 7.861,67 94.340,04 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:48:26

VW 15.190 VOLKSWAGEN 12 32.000,00 384.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:56:11

MB 1620 MERCEDES
BENZ

12 12.000,00 144.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:12:48

ATRON 1719 MERCEDES-
BENZ ATRON
1719 ano 2016

12 17.000,00 204.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:11:48

1620 MERCEDES
BENZ

12 6.000,00 72.000,00 Não
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0004 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhão com carroceria basculhanteTrucado, com potência mínima de 130 HP,
motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:29

Mb 1620 Mercedez Benz 12 28.400,00 340.800,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:16:28

CARGO FORD 12 10.000,00 120.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:56:15

24.280 VW 12 24.400,00 292.800,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA*

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:33:10

24260 VOLKSWAGEM 12 26.000,00 312.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:38:48

VW-15.580 VOLKSWAGEN 12 25.000,00 300.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:28:30

VW-15.280 VOLKSWAGEN 12 14.000,00 168.000,00 Sim

P VASCONCELOS
SOUZA LTDA*

30.048.100/0001-
59

27/04/2021 -
19:27:29

26.26 WOLKS 12 18.000,00 216.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:36:16

FORD C2423 FORD C2423 12 12.000,00 144.000,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:48:59

VW 25.250 VOLKSWAGEN 12 40.000,00 480.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:57:10

CARGO2429 FORD 12 12.000,00 144.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:14:32

VW 31-320
CONSTELATION

VOLKSWAGEN
ano 2016

12 26.400,00 316.800,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:12:32

24.250 VOLKSWAGEN 12 8.000,00 96.000,00 Não

0005 - Serviço de Locação de (01) veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP,
motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações..
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:25

Ford Cargo 1517 Ford 12 10.490,00 125.880,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:17:11

CARGO FORD 12 11.000,00 132.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:56:33

1620 MERCEDES
BENS

12 12.000,00 144.000,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA*

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:16

24260 VOLKSWAGEM 12 15.000,00 180.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:44:21

ATEGO 2430 MERCEDES
BENZ

12 9.000,00 108.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:29:37

CARGO2428 FORD 12 6.000,00 72.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:37:11

ATEGO 2426/48 ATEGO 2426/48 12 12.000,00 144.000,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:49:28

VW 15.190 VOLKSWAGEN 12 17.000,00 204.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:58:01

MB1214 MERCEDES
BENZ

12 4.500,00 54.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:21:31

CARGO2429 FORD 12 5.000,00 60.000,00 Não

0006 - Serviço de Locação de (03) veículo tipo Caminhão Trucado com Equipamento tanque com capacidade mínima de 15.000
litros – tipo caminhão pipa, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:22

Mb 1620 Mercedes-Benz 12 34.200,00 410.400,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:17:55

CARGO FORD 12 10.500,00 126.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:56:49

24.250 VW 12 37.500,00 450.000,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:18

24260 VOLKSWAGEM 12 39.000,00 468.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:49:33

VW-31390 VOLKSWAGEN 12 37.500,00 450.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:30:16

CARGO2428 FORD 12 18.000,00 216.000,00 Sim

P VASCONCELOS
SOUZA LTDA*

30.048.100/0001-
59

27/04/2021 -
19:29:26

1722-6 FORD 12 30.000,00 360.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:38:34

ATEGO 2426/48 ATEGO 2426/48 12 12.000,00 144.000,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:49:59

VW 25.250 VOLKSWAGEN 12 60.000,00 720.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:58:50

VW-31390 VOLKSWAGEN 12 19.500,00 234.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:22:38

CARGO /2429 FORD 12 12.000,00 144.000,00 Não

0007 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2 ou 4X4, com carroceria de madeira
ou de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não
inferior a 2016, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:19

Hilux 2.8 Tdi Std Toyota 12 16.760,00 201.120,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:19:22

HILUX TOYOTA 12 6.500,00 78.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:57:07

S10 ANO 2017 CHEVROLET 12 30.080,00 360.960,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA*

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:20

HILUX CS 4X4 2.8 TOYOTA 12 32.000,00 384.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:50:27

HILUX TOYOTA 12 30.000,00 360.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:44:56

S10 CHEVROLET 12 22.000,00 264.000,00 Sim

P VASCONCELOS
SOUZA LTDA*

30.048.100/0001-
59

27/04/2021 -
19:30:25

TOYOTA BANDEIRANTE 12 6.000,00 72.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:39:20

AMAROK
VOLKSWAGEM
OU SIMILAR

AMAROK
VOLKSWAGEM
OU SIMILAR

12 9.800,00 117.600,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:50:36

AMAROK VW/AMAROK 12 18.000,00 216.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
22:59:39

HILUX TOYOTA 12 19.200,00 230.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:16:13

Toyota Hilux CS
ano 2016

Toyota Hilux CS
ano 2016

12 36.000,00 432.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:23:36

S10 CHEVROLET 12 15.000,00 180.000,00 Não

0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com
potência mínima de 2.000 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não
infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:15

Hilux 3.0 Sr Cab.
Dupla Turbo 4x4
4p

Toyota 12 17.600,00 211.200,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:19:56

HILUX TOYOTA 12 7.000,00 84.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:57:24

HILUX SRV ANO
2020

TOYOTA 12 85.950,00 1.031.400,00 Sim

G. C. C. MENDES
TRANSPORTES - ME*

15.434.784/0001-
33

27/04/2021 -
10:13:54

TOYOTA HILUX
CD4X4 SRV
2012/2012

TOYOTA 12 6.850,00 82.200,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:22

HILUX CD 4X4 2.8
STD

TOYOTA 12 32.000,00 384.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:51:33

HILUX TOYOTA 12 94.500,00 1.134.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:44:21

S10 CHEVROLET 12 80.000,00 960.000,00 Sim

P VASCONCELOS
SOUZA LTDA*

30.048.100/0001-
59

27/04/2021 -
19:31:52

RANGER FORD 12 14.000,00 168.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:40:25

TOYOTA HILUX
SRV OU SIMILAR

TOYOTA HILUX
SRV OU SIMILAR

12 9.900,00 118.800,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:51:11

AMAROK VW/AMAROK 12 20.000,00 240.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
23:00:27

HILUX TOYOTA 12 60.300,00 723.600,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:17:29

Ford Ranger XLT
ano 2020

Ford Ranger XLT
ano 2020

12 9.800,00 117.600,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:25:29

CHEVROLET S10 12 45.000,00 540.000,00 Não

0009 - Serviço de Locação de (04) veículo tipo Caminhonete Fechada Tipo SUV, Tração 4X4, com potência mínima de 2.000 C,
motor à diesel, capacidade minima de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2020, dotado
de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:20:51

TRAILBLAZER
SUV

CHEVROLET GM 12 9.000,00 108.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:57:46

SW4 ANO 2020 TOYOTA 12 53.000,00 636.000,00 Sim

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:03:59

Compass
Longitude 2.0
turbo

Jeep 12 41.724,00 500.688,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:23

SW4 2.8 SRX 7
LUGARES

TOYOTA 12 60.000,00 720.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:54:32

SW4 TOYOTA 12 60.000,00 720.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:43:02

S10 BLAIZER CHEVROLET 12 36.000,00 432.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS* 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:42:41

TOYOTA HILUX
SW4 OU SIMILAR

TOYOTA HILUX
SW4 OU SIMILAR

12 10.500,00 126.000,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:52:17

SW4 TOYOTA 12 48.000,00 576.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
23:01:20

S10 BLAIZER CHEVROLET 12 36.000,00 432.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:26:12

Jeep Renegade
2020

Jeep Renegade
2020

12 80.000,00 960.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:26:39

TRIBLAZZER CHEVROLET 12 30.000,00 360.000,00 Não

0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C,
capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua alterações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

27/04/2021 -
10:04:12

Onix 1.0 LT Chevrolet 12 24.600,00 295.200,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:21:29

MOBI FIAT 12 3.500,00 42.000,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:50:57

GOL 1.0 ANO
2020

VW 12 64.000,00 768.000,00 Sim

G. C. C. MENDES
TRANSPORTES - ME

15.434.784/0001-
33

27/04/2021 -
10:14:40

FIAT MOBI LIKE 4
PORTAS
201/2017

FIAT 12 3.800,00 45.600,00 Sim

DIAGONAL LOCACAO
DE VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-
46

27/04/2021 -
16:36:25

GOL 1.0 VOLKSWAGEM 12 24.000,00 288.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:57:38

MOB LIKE FIAT 12 80.000,00 960.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:41:50

ONIX CHEVROLET 12 52.000,00 624.000,00 Sim

P VASCONCELOS
SOUZA LTDA*

30.048.100/0001-
59

27/04/2021 -
19:32:35

WOLKS,CHEVROLET,FIATWOLKS,CHEVROLET,FIAT 12 24.000,00 288.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:43:54

RENAULT
SANDERO

RENAULT
SANDERO

12 2.800,00 33.600,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:53:00

GOL VOLKSWAGEN 12 24.000,00 288.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
23:02:10

MOB LIKE FIAT 12 48.000,00 576.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:27:30

VW -
VOLKSWAGEN
GOL CITY ano
2020

VW -
VOLKSWAGEN
GOL CITY

12 56.000,00 672.000,00 Sim

SILVA LOCACAO
SERVICOS EIRELI

04.740.751/0001-
03

28/04/2021 -
08:36:46

SANDERO 1.0 RENAULT 12 4.800,00 57.600,00 Não

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:30:44

CHEVROLET S10 12 45.000,00 540.000,00 Não

0011 - Serviço de Locação de (03) Motocicletas: Motor 4 tempos de 1 cilindro, alimentação por injeção eletrônica bi-combustível
gasolina ou etanol, cambio Manuel sequencial de 5 velocidades, fabricação nacional, com ano de fabricação não inferior a 2020,
dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Combustível e
motorista por conta da CONTRATANTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ITACOOP
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM

07.813.177/0001-
56

23/04/2021 -
21:10:20

cg 160 titan honda 12 4.100,00 49.200,00 Sim

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:22:49

BROS 125 HONDA 12 1.900,00 22.800,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:58:42

BROS 160 ESDD
ANO 2021

HONDA 12 18.500,00 222.000,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
16:58:54

FAN HONDA 12 35.000,00 420.000,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:39:26

BROZ HONDA 12 20.000,00 240.000,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:44:41

HONDA CG HONDA CG 12 1.600,00 19.200,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:53:54

CG 150 HONDA 12 5.400,00 64.800,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
23:03:32

CG TITAN HONDA 12 12.000,00 144.000,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

27/04/2021 -
23:28:57

HONDA NXR
BROSS 2020

HONDA NXR
BROSS 2020

12 16.500,00 198.000,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:32:09

HONDA BROS 12 10.000,00 120.000,00 Não

0012 - Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais,
capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as noras do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas
que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações
de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-
06

25/04/2021 -
10:23:44

CARGO FORD 15.000 5,50 82.500,00 Sim

NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-
57

26/04/2021 -
14:58:49

24.280 VW 15.000 6,50 97.500,00 Sim

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.054.901/0001-
82

27/04/2021 -
17:02:13

TECTOR 31-300 IVECO 15.000 6,50 97.500,00 Sim

Consmang
Empreendimentos Eireli

09.489.502/0001-
00

27/04/2021 -
17:40:20

CARGO 3031 FORD 15.000 3,50 52.500,00 Sim

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-
55

27/04/2021 -
21:46:24

FORD C2423 6X4 FORD C2423 15.000 10,15 152.250,00 Sim

R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

09.442.960/0001-
86

27/04/2021 -
21:55:17

VW 25.250 VOLKSWAGEN 15.000 20,00 300.000,00 Sim

FEDERAL
TRANSPORTES
EIRELI

14.239.549/0001-
48

27/04/2021 -
23:05:10

CARGO 3031 FORD 15.000 3,50 52.500,00 Sim

BANDEIRA
CONSTRUTORA
CONSTRUCOES
LTDA.

05.791.171/0001-
08

28/04/2021 -
09:33:00

FORD CARGO
3031/2020

15.000 3,00 45.000,00 Não

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

G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME 15.434.784/0001-33 120 dias

JHS SERVIÇOS 36.003.255/0001-55 60 dias

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 120 dias

Consmang Empreendimentos Eireli 09.489.502/0001-00 120 dias

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.054.901/0001-82 120 dias

NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 120 dias

SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI 26.267.022/0001-06 60 dias

BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. 05.791.171/0001-08 120 dias

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI 14.239.549/0001-48 120 dias

ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM 07.813.177/0001-56 60 dias

DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 12.231.343/0001-46 120 dias

R S SERVICOS E LOCACOES LTDA 09.442.960/0001-86 140 dias

P VASCONCELOS SOUZA LTDA 30.048.100/0001-59 60 dias

SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI 04.740.751/0001-03 120 dias

Lances Enviados
0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de
madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 3 toneladas de
fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:12:05 8.000,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:54:44 20.400,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 10:04:40 25.440,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
15:06:57
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27/04/2021 - 10:12:55 8.230,00 (proposta) 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

27/04/2021 - 16:31:26 19.500,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 16:36:11 27.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 17:25:39 12.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 21:33:05 7.881,67 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:46:29 45.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:54:53 12.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:08:22 29.400,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

28/04/2021 - 09:09:46 10.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

28/04/2021 - 15:57:56 7.881,61 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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28/04/2021 - 16:00:56 9.500,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

28/04/2021 - 16:01:11 7.881,40 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
15:06:57

28/04/2021 - 16:01:30 7.880,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:01:54 7.879,95 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:02:47 7.500,00 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

28/04/2021 - 16:03:23 7.499,95 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:03:33 7.450,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:03:49 7.400,00 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36
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28/04/2021 - 16:04:14 7.390,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:04:24 7.399,50 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:05:00 7.200,00 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

28/04/2021 - 16:05:32 7.190,87 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:05:38 7.199,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:05:47 7.100,00 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

28/04/2021 - 16:05:52 7.190,80 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:06:04 7.090,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:06:21 7.000,00 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

28/04/2021 - 16:06:50 6.998,65 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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28/04/2021 - 16:07:12 6.998,60 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:07:26 6.900,00 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - 28/04/2021 16:54:17

28/04/2021 - 16:07:31 6.998,55 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:07:57 6.599,95 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:08:18 6.599,90 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:08:40 6.587,60 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:09:17 6.587,55 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:09:24 6.587,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:10:05 6.578,65 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:11:19 6.578,60 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:11:38 6.577,77 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - 28/04/2021 17:16:29

28/04/2021 - 16:11:54 6.577,70 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:12:25 6.573,32 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:13:04 6.570,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
15:06:57

28/04/2021 - 16:13:36 6.569,32 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:14:14 6.568,80 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:14:51 6.566,78 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:15:04 7.389,00 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

28/04/2021 - 16:15:22 6.566,73 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 17 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 163



Página 18 de 85

28/04/2021 - 16:15:58 6.560,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
15:06:57

28/04/2021 - 16:16:30 5.559,89 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:16:36 6.559,95 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:17:17 5.559,80 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:17:55 5.559,10 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:18:48 5.559,05 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:19:10 5.559,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:19:45 5.558,95 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:20:07 5.550,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - 28/04/2021 16:54:13

28/04/2021 - 16:20:46 5.549,95 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:21:24 5.549,90 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:22:02 5.549,85 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:22:23 5.549,80 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:22:53 5.549,75 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:23:32 5.549,70 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:24:16 5.549,65 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:24:39 5.549,60 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:25:01 5.549,55 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:25:22 5.549,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:26:00 5.549,45 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:26:56 5.549,40 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:27:18 5.549,35 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:27:39 5.549,30 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:28:02 5.549,25 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:28:30 5.549,20 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:29:05 5.549,15 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:29:18 5.549,10 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:29:56 5.549,05 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:30:26 5.549,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:31:05 5.540,90 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:31:44 5.540,85 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:32:27 5.540,65 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:32:52 5.540,60 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:34:11 5.540,55 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:34:45 5.540,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:35:58 5.540,45 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:36:44 5.490,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:38:28 5.490,45 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:39:24 5.450,45 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:40:48 5.400,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:42:16 5.370,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:43:29 5.350,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:44:36 5.310,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:45:01 5.300,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:46:14 5.290,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:46:51 5.250,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:48:00 5.210,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:48:24 5.200,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:49:03 5.170,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:49:25 5.100,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:50:28 5.070,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:51:30 5.050,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:52:22 5.035,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:52:52 5.025,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:53:47 5.010,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:54:08 5.000,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:55:29 4.990,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 16:57:13 4.980,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 16:57:38 4.970,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 16:59:07 4.960,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:00:04 4.950,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:01:08 4.945,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:02:00 4.930,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:02:26 4.915,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:03:11 4.900,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 17:04:14 4.890,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:05:20 4.875,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:05:45 4.870,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:06:29 4.855,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:06:54 4.850,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:07:27 4.835,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:07:57 4.830,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:09:16 4.810,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31
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28/04/2021 - 17:09:56 4.800,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:11:01 4.790,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:11:54 4.789,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:13:26 4.779,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:14:10 4.775,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:14:38 4.770,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

28/04/2021 - 17:15:32 4.750,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

28/04/2021 - 17:16:07 4.745,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo
Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
13:58:31

0002 - Serviço de Locação de (02) veículos tipo Caminhão com toco com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP,
motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não infeiro a 2016, dotado de todos os equipamentos
de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
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Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:13:44 8.500,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
14:00:25

26/04/2021 - 14:55:04 15.600,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 10:04:37 19.000,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
15:41:31

27/04/2021 - 16:32:54 17.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 16:36:14 20.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 17:26:23 10.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 21:33:52 7.850,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:47:06 28.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:55:36 12.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:11:19 18.000,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

28/04/2021 - 09:10:56 6.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35
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28/04/2021 - 15:58:20 15.000,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

28/04/2021 - 15:58:30 5.998,80 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:01:42 7.500,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

28/04/2021 - 16:02:59 5.890,50 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
14:00:25

28/04/2021 - 16:03:36 5.890,45 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:05:00 5.890,40 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
15:41:31

28/04/2021 - 16:05:49 5.790,78 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
14:00:25

28/04/2021 - 16:06:24 5.790,73 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:07:21 5.765,40 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
14:00:25
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28/04/2021 - 16:07:45 5.765,35 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:08:56 5.734,21 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
14:00:25

28/04/2021 - 16:09:32 5.734,16 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:10:22 5.730,89 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com toco com carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 11/05/2021
14:00:25

0003 - Serviço de Locação de (02)veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor
à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação naciona não infeiror a 2016, , dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:15:39 9.200,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11/05/2021 14:02:25

26/04/2021 - 14:55:51 16.400,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 10:04:34 20.800,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco. 8.2. Será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se
inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração. 11/05/2021 15:50:34

27/04/2021 - 16:32:36 22.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 16:35:45 17.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido
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27/04/2021 - 17:27:04 10.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 19:26:18 16.000,00 (proposta) 30.048.100/0001-59 - P
VASCONCELOS SOUZA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:34:56 7.861,67 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:48:26 32.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:56:11 12.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:12:48 17.000,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

28/04/2021 - 09:11:48 6.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

28/04/2021 - 15:58:40 15.000,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

28/04/2021 - 15:59:30 5.999,95 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:02:19 9.000,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31
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28/04/2021 - 16:03:04 5.895,80 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11/05/2021 14:02:25

28/04/2021 - 16:03:50 5.895,75 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:05:17 5.890,40 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco. 8.2. Será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se
inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração. 11/05/2021 15:50:34

28/04/2021 - 16:06:31 5.840,32 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11/05/2021 14:02:25

28/04/2021 - 16:06:44 5.890,27 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:06:57 5.840,27 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:07:35 5.835,32 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11/05/2021 14:02:25

28/04/2021 - 16:08:09 5.835,27 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 16:09:31 5.832,12 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo
Caminhão com carroceria basculante toco.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11/05/2021 14:02:25

0004 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhão com carroceria basculhanteTrucado, com potência mínima de 130 HP,

Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 32 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 178



Página 33 de 85

motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:16:28 10.000,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:56:15 24.400,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 10:04:29 28.400,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 16:33:10 26.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 16:38:48 25.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:28:30 14.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 19:27:29 18.000,00 (proposta) 30.048.100/0001-59 - P
VASCONCELOS SOUZA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:36:16 12.000,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:48:59 40.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:57:10 12.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:14:32 26.400,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

28/04/2021 - 09:12:32 8.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35
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29/04/2021 - 08:40:11 7.995,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:40:38 7.990,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:41:31 7.985,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:41:56 18.000,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

29/04/2021 - 08:45:21 10.200,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:45:35 7.984,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:46:09 7.980,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:47:55 7.979,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:49:23 7.970,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:49:58 7.900,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

29/04/2021 - 08:51:05 7.890,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0005 - Serviço de Locação de (01) veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP,
motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações..
Data Valor CNPJ Situação
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25/04/2021 - 10:17:11 11.000,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:56:33 12.000,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 10:04:25 10.490,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 16:36:16 15.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 16:44:21 9.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:29:37 6.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 21:37:11 12.000,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:49:28 17.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:58:01 4.500,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 09:21:31 5.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 08:40:37 4.450,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:41:17 4.445,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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29/04/2021 - 08:41:58 4.440,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:42:54 8.800,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

29/04/2021 - 08:45:28 4.439,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:46:24 9.900,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:46:25 4.430,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:48:08 4.429,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:49:39 4.420,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:50:10 4.400,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

29/04/2021 - 08:51:17 4.390,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0006 - Serviço de Locação de (03) veículo tipo Caminhão Trucado com Equipamento tanque com capacidade mínima de 15.000
litros – tipo caminhão pipa, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:17:55 10.500,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:56:49 37.500,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido
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27/04/2021 - 10:04:22 34.200,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 16:36:18 39.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Válido

27/04/2021 - 16:49:33 37.500,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:30:16 18.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 19:29:26 30.000,00 (proposta) 30.048.100/0001-59 - P
VASCONCELOS SOUZA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:38:34 12.000,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:49:59 60.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:58:50 19.500,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 09:22:38 12.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 08:41:12 10.499,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:42:12 10.495,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:44:20 23.100,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

29/04/2021 - 08:45:57 10.494,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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29/04/2021 - 08:46:46 10.490,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:47:13 10.489,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:47:46 10.400,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:48:11 10.480,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:48:20 10.399,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:48:23 10.390,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:48:58 10.389,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:49:52 10.380,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:50:18 10.300,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

29/04/2021 - 08:51:32 10.290,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:52:53 10.280,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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29/04/2021 - 08:53:18 10.275,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:53:52 10.250,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:54:30 10.245,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:54:48 10.240,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:55:29 10.235,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:55:55 10.200,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:56:22 10.195,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:56:53 10.100,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:57:22 10.095,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:57:48 10.050,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:58:01 10.045,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:58:22 10.040,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:58:56 10.035,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 08:59:24 10.025,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:00:13 10.000,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:00:51 9.999,95 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:01:04 9.995,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0007 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2 ou 4X4, com carroceria de madeira
ou de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não
inferior a 2016, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:19:22 6.500,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:57:07 30.080,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 10:04:19 16.760,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 16:36:20 32.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 16:50:27 30.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:44:56 22.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 19:30:25 6.000,00 (proposta) 30.048.100/0001-59 - P
VASCONCELOS SOUZA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:39:20 9.800,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20
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27/04/2021 - 21:50:36 18.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 22:59:39 19.200,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:16:13 36.000,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

28/04/2021 - 09:23:36 15.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 08:42:27 6.490,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:43:27 6.485,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:46:10 29.000,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

29/04/2021 - 08:46:12 6.484,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:46:58 6.480,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:48:13 6.400,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:48:36 6.390,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:49:32 6.389,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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29/04/2021 - 08:50:09 6.380,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:50:25 6.300,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

29/04/2021 - 08:51:44 6.290,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:52:49 6.280,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:53:05 6.275,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:53:37 6.274,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:53:57 6.265,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:54:31 6.250,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:55:02 6.245,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:55:21 6.220,09 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:55:45 6.215,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:56:08 6.200,09 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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29/04/2021 - 08:56:37 6.195,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:57:05 6.159,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:57:38 6.150,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:57:58 6.100,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:58:14 6.095,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:58:35 6.055,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:59:08 6.050,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:59:45 6.025,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:00:26 6.000,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:01:05 5.999,87 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:01:16 5.995,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com
potência mínima de 2.000 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não
infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:19:56 7.000,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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26/04/2021 - 14:57:24 85.950,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
14:29:40

27/04/2021 - 10:04:15 17.600,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 10:13:54 6.850,00 (proposta) 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 16:36:22 32.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
107.833,33) par o Serviço de Locação de 9 (NOVE) veículos tipo
Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou
similar. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13/05/2021 12:10:38

27/04/2021 - 16:51:33 94.500,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:44:21 80.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 19:31:52 14.000,00 (proposta) 30.048.100/0001-59 - P
VASCONCELOS SOUZA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:40:25 9.900,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:51:11 20.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 23:00:27 60.300,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:17:29 9.800,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
107.833,33) par o Serviço de Locação de 9 (NOVE) veículos tipo
Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou
similar. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:30:35
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28/04/2021 - 09:25:29 45.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 08:42:18 6.990,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:42:44 6.985,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:46:27 6.984,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:47:10 6.980,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:47:34 6.979,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:48:28 6.800,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:48:51 6.790,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:50:32 6.700,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

29/04/2021 - 08:51:56 6.690,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 08:52:44 6.680,09 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:53:46 6.670,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:54:16 6.650,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:54:42 6.645,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:55:08 6.640,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:55:56 6.635,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:56:19 6.600,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:57:06 6.595,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:58:09 6.590,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:58:26 6.585,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:58:49 6.579,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:59:22 6.570,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:59:56 6.565,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13
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29/04/2021 - 09:00:40 6.500,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0009 - Serviço de Locação de (04) veículo tipo Caminhonete Fechada Tipo SUV, Tração 4X4, com potência mínima de 2.000 C,
motor à diesel, capacidade minima de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2020, dotado
de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:20:51 9.000,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:57:46 53.000,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
14:30:01

27/04/2021 - 10:03:59 41.724,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 16:36:23 60.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
16:56:41

27/04/2021 - 16:54:32 60.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:43:02 36.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 21:42:41 10.500,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:52:17 48.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 23:01:20 36.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:26:12 80.000,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

28/04/2021 - 09:26:39 30.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35
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29/04/2021 - 08:42:22 8.998,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:42:58 8.995,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:46:39 8.994,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:47:29 8.990,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:48:41 10.400,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:49:54 8.989,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:50:27 8.980,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C,
capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua alterações.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:21:29 3.500,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:50:57 64.000,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - a empresa deixou de apresentar proposta readequada
28/05/2021 10:37:58

27/04/2021 - 10:04:12 24.600,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

27/04/2021 - 10:14:40 3.800,00 (proposta) 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

27/04/2021 - 16:36:25 24.000,00 (proposta) 12.231.343/0001-46 - DIAGONAL
LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
14:30:32
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27/04/2021 - 16:57:38 80.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:41:50 52.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 19:32:35 24.000,00 (proposta) 30.048.100/0001-59 - P
VASCONCELOS SOUZA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar as especificações
técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de Referência

27/04/2021 - 21:43:54 2.800,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

27/04/2021 - 21:53:00 24.000,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 23:02:10 48.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:27:30 56.000,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
16:57:11

28/04/2021 - 08:36:46 4.800,00 (proposta) 04.740.751/0001-03 - SILVA LOCACAO
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:50

28/04/2021 - 09:30:44 45.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 08:42:13 2.797,99 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:43:13 2.795,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 08:43:29 2.794,95 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:43:55 2.790,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:45:04 2.789,95 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:45:37 2.780,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:46:52 2.779,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:47:18 2.779,80 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:47:45 2.775,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:48:41 2.774,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 08:48:56 75.000,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

29/04/2021 - 08:49:01 2.770,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 08:49:06 2.774,80 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:49:26 2.769,90 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:50:04 2.760,00 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

29/04/2021 - 08:50:29 2.759,90 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:50:38 2.765,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:52:12 2.750,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:52:37 2.749,90 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:54:12 2.740,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 08:54:29 2.739,90 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:55:17 2.730,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:55:45 2.728,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:56:11 2.720,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:57:23 2.718,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:57:50 2.710,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:58:19 2.708,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 08:58:41 2.700,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:59:12 2.698,50 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 08:59:40 2.699,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 08:59:56 2.690,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:00:19 2.688,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:00:50 2.680,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:01:40 2.678,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:02:29 2.670,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:03:28 2.668,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:03:51 2.660,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:04:08 2.500,00 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - 29/04/2021 10:02:34

29/04/2021 - 09:04:40 2.498,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 09:05:00 2.495,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:05:29 2.493,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:05:43 2.490,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:06:13 2.488,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:06:28 2.485,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:07:15 2.483,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:07:28 2.480,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:08:23 2.478,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:08:52 2.475,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 09:09:16 2.473,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:09:32 2.470,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:10:57 2.468,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:11:15 2.465,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:12:11 2.463,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:13:46 2.460,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:14:02 2.458,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:15:27 2.450,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:16:25 2.448,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 09:16:47 2.440,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:17:18 2.435,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:17:41 2.433,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:17:54 2.430,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:18:42 2.428,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:19:54 2.420,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:20:24 2.418,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:21:37 2.410,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:22:00 2.405,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:22:05 2.408,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 09:23:13 2.403,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:23:24 2.400,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:24:23 2.398,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:26:01 2.390,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:26:28 2.388,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:27:38 2.380,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:28:20 2.378,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:28:54 2.375,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:29:37 2.373,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 09:30:15 2.367,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:31:22 2.359,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:32:52 2.355,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:33:47 2.347,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:35:35 2.345,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:36:18 2.337,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:37:44 2.335,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:37:47 2.336,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:38:08 2.334,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:38:14 2.330,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 09:38:52 2.322,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:38:58 2.320,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:40:54 2.318,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:42:48 2.310,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:43:26 2.302,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:44:25 2.300,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:45:18 2.292,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:46:21 2.290,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:46:59 2.282,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 09:48:10 2.280,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:48:42 2.272,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:49:11 2.270,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:50:06 2.262,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:50:26 2.260,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:50:57 2.255,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:51:26 2.250,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:52:04 2.242,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:52:42 2.240,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 09:53:16 2.237,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:53:37 2.235,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:54:12 2.233,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:55:07 2.230,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:55:31 2.225,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:55:57 2.220,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:56:51 2.215,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:57:30 2.210,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:57:59 2.205,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 09:58:19 2.200,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 09:59:01 2.197,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 09:59:18 2.190,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:00:04 2.185,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:00:33 2.180,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:00:54 2.175,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:01:33 2.170,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:02:06 2.165,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:02:21 2.160,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 10:02:49 2.155,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:03:08 2.150,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:03:30 2.145,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:04:16 2.140,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:04:31 2.135,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:05:05 2.130,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:05:27 2.125,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:06:09 2.120,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:06:30 2.115,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22
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29/04/2021 - 10:07:49 2.110,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:08:14 2.105,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:09:23 2.100,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:10:03 2.095,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:10:58 2.090,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:11:28 2.085,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:12:57 2.050,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:13:23 2.045,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:14:57 2.000,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04
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29/04/2021 - 10:16:24 1.998,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:18:05 1.995,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

29/04/2021 - 10:19:31 1.994,00 15.434.784/0001-33 - G. C. C.
MENDES TRANSPORTES - ME

Cancelado - A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$
75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo
automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12/05/2021 17:51:22

29/04/2021 - 10:21:20 1.989,00 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

0011 - Serviço de Locação de (03) Motocicletas: Motor 4 tempos de 1 cilindro, alimentação por injeção eletrônica bi-combustível
gasolina ou etanol, cambio Manuel sequencial de 5 velocidades, fabricação nacional, com ano de fabricação não inferior a 2020,
dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Combustível e
motorista por conta da CONTRATANTE.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 21:10:20 4.100,00 (proposta) 07.813.177/0001-56 - ITACOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM

Cancelado - a empresa deixou de apresentar as exigências do item
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 12/05/2021 16:41:43

25/04/2021 - 10:22:49 1.900,00 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:58:42 18.500,00 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
16:57:53

27/04/2021 - 16:58:54 35.000,00 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:39:26 20.000,00 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 21:44:41 1.600,00 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20

Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 65 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 211



Página 66 de 85

27/04/2021 - 21:53:54 5.400,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 23:03:32 12.000,00 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

27/04/2021 - 23:28:57 16.500,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - deixou de apresentar proposta readequada 27/05/2021
14:31:06

28/04/2021 - 09:32:09 10.000,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 09:06:00 9.998,90 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

29/04/2021 - 09:09:02 23.100,00 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

29/04/2021 - 09:10:55 8.990,00 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

0012 - Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais,
capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as noras do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas
que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações
de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.
Data Valor CNPJ Situação

25/04/2021 - 10:23:44 5,50 (proposta) 26.267.022/0001-06 - SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação
judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão; 11/05/2021 14:12:04

26/04/2021 - 14:58:49 6,50 (proposta) 14.794.268/0001-57 - NASCIMENTO
SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:02:13 6,50 (proposta) 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

27/04/2021 - 17:40:20 3,50 (proposta) 09.489.502/0001-00 - Consmang
Empreendimentos Eireli

Cancelado - a empresa apresentou atestado de objeto diverso da
licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1- Atestado(s) de capacidade
técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito
público ou privado comprovando que a Licitante prestou os serviços
“compatíveis”, com quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente
e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e
função do atestador.
apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme
item 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão; 12/05/2021 12:13:31

27/04/2021 - 21:46:24 10,15 (proposta) 36.003.255/0001-55 - JHS SERVIÇOS Cancelado - a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e
concordata exigida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021
15:58:20
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27/04/2021 - 21:55:17 20,00 (proposta) 09.442.960/0001-86 - R S SERVICOS E
LOCACOES LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou balanço patrimonial do
exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar meramente
balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta; 12/05/2021 11:38:36

27/04/2021 - 23:05:10 3,50 (proposta) 14.239.549/0001-48 - FEDERAL
TRANSPORTES EIRELI

Cancelado - a empresa apresentou certidão de falência e concordata
vencida conforme item 9.10.1 deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de
falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão; 11/05/2021 15:19:13

28/04/2021 - 09:33:00 3,00 (proposta) 05.791.171/0001-08 - BANDEIRA
CONSTRUTORA CONSTRUCOES
LTDA.

Cancelado - A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EXIGIDAS NOS ITENS:
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da
Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 11/05/2021
15:49:35

29/04/2021 - 09:09:53 6,40 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 27/05/2021 - 12:22:31 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA 1.pdf

0008 27/05/2021 - 14:57:06 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA ITEM 8.pdf

0009 27/05/2021 - 18:34:11 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA ITEM 9 e
11.pdf

0010 28/05/2021 - 11:33:14 11.054.901/0001-82 - LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA item 01 ao
12.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

ITACOOP
COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE
ITAPECURU-
MIRIM

25/04/2021 -
20:44

Pedro de Jesus
Viana Veloso

- - - - Documentos de
Habilitação

NASCIMENTO
SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

26/04/2021 -
15:24

Victor Hugo
Nascimento Silva

- - - - Documentos de
Habilitação

G. C. C. MENDES
TRANSPORTES -
ME

27/04/2021 -
10:09

GIAN CARLOS
COSTA MENDES

- - - - Documentos de
Habilitação

SANTOS ROCHA
SERVICOS
EIRELI

27/04/2021 -
12:40

Francisco Das
Chagas Santos
Rocha

- - - - Documentos de
Habilitação

LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

27/04/2021 -
16:14

RODRIGO
BOTELHO MELO
COELHO

- - - - Documentos de
Habilitação

DIAGONAL
LOCACAO DE
VEICULOS LTDA

27/04/2021 -
16:36

Jose Bezerra
Veras Junior

- - - - Documentos de
Habilitação

BM LOCACOES
EIRELI

27/04/2021 -
23:45

Ronniel Nunes
Rodrigues

- - - - Documentos de
Habilitação

SILVA LOCACAO
SERVICOS
EIRELI

28/04/2021 -
08:10

Antenor da Silva
Holanda

- - - - Documentos de
Habilitação

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe
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11/05/2021 - 13:58:31 G. C. C. MENDES
TRANSPORTES - ME

15.434.784/0001-33 Item 0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4
com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 3 toneladas de fabricação nacional, com ano nao infeior a
2016, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com
carroceria de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 14:00:25 SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-06 Item 0002 - Serviço de Locação de (02) veículos tipo Caminhão com toco com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não infeiro a 2016,
dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo Caminhão com toco com carroceria
de madeira.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 14:02:25 SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-06 Item 0003 - Serviço de Locação de (02)veículo tipo Caminhão com carroceria
basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 5 toneladas de fabricação naciona não infeiror a 2016, , dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo Caminhão com carroceria basculante
toco.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 15:06:57 ITACOOP COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-
MIRIM

07.813.177/0001-56 Item 0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4
com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 3 toneladas de fabricação nacional, com ano nao infeior a
2016, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 20.500,00) par o Serviço de Locação de 3 (TRÊS) veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com
carroceria de madeira. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

11/05/2021 - 15:41:31 ITACOOP COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-
MIRIM

07.813.177/0001-56 Item 0002 - Serviço de Locação de (02) veículos tipo Caminhão com toco com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não infeiro a 2016,
dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo Caminhão com toco com carroceria
de madeira. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 15:50:34 ITACOOP COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE ITAPECURU-
MIRIM

07.813.177/0001-56 Item 0003 - Serviço de Locação de (02)veículo tipo Caminhão com carroceria
basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 5 toneladas de fabricação naciona não infeiror a 2016, , dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2 (DOIS) veículos tipo Caminhão com carroceria basculante
toco. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12/05/2021 - 17:30:35 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla,
Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C,
motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de
fabricação nacional não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 107.833,33) par o Serviço de Locação de 9 (NOVE) veículos tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração
4X4, com carroceria de aço ou similar. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

12/05/2021 - 17:51:22 G. C. C. MENDES
TRANSPORTES - ME

15.434.784/0001-33 Item 0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua
alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo automóvel. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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12/05/2021 - 17:51:50 SILVA LOCACAO
SERVICOS EIRELI

04.740.751/0001-03 Item 0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua
alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 75.000,00) par o Serviço de Locação de 16 (DEZESSEIS) veículos tipo automóvel. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

13/05/2021 - 12:10:38 DIAGONAL LOCACAO DE
VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-46 Item 0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla,
Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C,
motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de
fabricação nacional não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 107.833,33) par o Serviço de Locação de 9 (NOVE) veículos tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração
4X4, com carroceria de aço ou similar. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

27/05/2021 - 14:29:40 NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-57 Item 0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla,
Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C,
motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de
fabricação nacional não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:30:01 NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-57 Item 0009 - Serviço de Locação de (04) veículo tipo Caminhonete Fechada Tipo
SUV, Tração 4X4, com potência mínima de 2.000 C, motor à diesel, capacidade
minima de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não
inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:30:32 DIAGONAL LOCACAO DE
VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-46 Item 0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua
alterações.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:31:06 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0011 - Serviço de Locação de (03) Motocicletas: Motor 4 tempos de 1
cilindro, alimentação por injeção eletrônica bi-combustível gasolina ou etanol,
cambio Manuel sequencial de 5 velocidades, fabricação nacional, com ano de
fabricação não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Combustível e
motorista por conta da CONTRATANTE.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 16:56:41 DIAGONAL LOCACAO DE
VEICULOS LTDA

12.231.343/0001-46 Item 0009 - Serviço de Locação de (04) veículo tipo Caminhonete Fechada Tipo
SUV, Tração 4X4, com potência mínima de 2.000 C, motor à diesel, capacidade
minima de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não
inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 16:57:11 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua
alterações.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 16:57:53 NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-57 Item 0011 - Serviço de Locação de (03) Motocicletas: Motor 4 tempos de 1
cilindro, alimentação por injeção eletrônica bi-combustível gasolina ou etanol,
cambio Manuel sequencial de 5 velocidades, fabricação nacional, com ano de
fabricação não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança
exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Combustível e
motorista por conta da CONTRATANTE.

Desclassificação: deixou de apresentar proposta readequada

28/05/2021 - 10:37:58 NASCIMENTO SILVA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

14.794.268/0001-57 Item 0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua
alterações.

Desclassificação: a empresa deixou de apresentar proposta readequada

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

11/05/2021 - 14:08:44 SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-06 Item 0002 - Serviço de Locação de (02) veículos tipo Caminhão com toco com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel,
capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não infeiro a 2016,
dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de
Trânsito e suas alterações.

erro de operação
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11/05/2021 - 14:09:31 SANTOS ROCHA
SERVICOS EIRELI

26.267.022/0001-06 Item 0003 - Serviço de Locação de (02)veículo tipo Caminhão com carroceria
basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 5 toneladas de fabricação naciona não infeiror a 2016, , dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações.

erro de operação

12/05/2021 - 17:56:30 SILVA LOCACAO
SERVICOS EIRELI

04.740.751/0001-03 Item 0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina
ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco)
pessoas, fabricação nacional não inferior a 2020, dotado de todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua
alterações.

erro

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

28/05/2021 - 12:24 03/06/2021 - 18:00 08/06/2021 - 18:00

0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 3 toneladas de fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

28/05/2021 - 11:54:50 Houve por bem da comissão de licitação, em DESCLASSIFICAR a recorrente sob
as equivocadas conclusões de apresentação de proposta inexequível, entretanto,
razão não lhe assiste, como cabalmente restará demonstrado. Importante frisar
que todos os itens do Edital foram devidamente cumpridos pela recorrente, não se
sustentando, com a devida vênia, a sua desclassificação, a qual, certamente será
objeto de reconsideração, a fim de respeitar-se a lei, o edital e, principalmente, o
interesse da Administração.
A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não
conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia
comercial da empresa. A desclassificação por inexequibilidade deve ser
objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Deferido

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

28/05/2021 - 12:20:45 “1. A conciliação do dispositivo no `PAR` 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com o
inciso X do art. 40 da mesma lei, para serviços outros que não os de engenharia,
tradados nos `PAR``PAR` 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe que a
Administração não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade de preços
unitários, mas que faculte aos licitantes a oportunidade de justificar situação
peculiar que lhes permita ofertar preços aparentemente inexequíveis ou de
questionar os valores orçados pela Administração. 2. Verificado não houve
prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter competitivo do certame, não
se justifica a anulação da licitação se a autora da representação eximiu-se de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão nº 363/20007, Plenário,
rel Min. Benjamin Zymler)

Deferido

0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração
4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C, motor à
diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional
não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

28/05/2021 - 11:55:01 Houve por bem da comissão de licitação, em DESCLASSIFICAR a recorrente sob
as equivocadas conclusões de apresentação de proposta inexequível, entretanto,
razão não lhe assiste, como cabalmente restará demonstrado. Importante frisar
que todos os itens do Edital foram devidamente cumpridos pela recorrente, não se
sustentando, com a devida vênia, a sua desclassificação, a qual, certamente será
objeto de reconsideração, a fim de respeitar-se a lei, o edital e, principalmente, o
interesse da Administração.
A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não
conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia
comercial da empresa. A desclassificação por inexequibilidade deve ser
objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Deferido
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15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

28/05/2021 - 12:20:54 “1. A conciliação do dispositivo no `PAR` 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com o
inciso X do art. 40 da mesma lei, para serviços outros que não os de engenharia,
tradados nos `PAR``PAR` 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe que a
Administração não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade de preços
unitários, mas que faculte aos licitantes a oportunidade de justificar situação
peculiar que lhes permita ofertar preços aparentemente inexequíveis ou de
questionar os valores orçados pela Administração. 2. Verificado não houve
prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter competitivo do certame, não
se justifica a anulação da licitação se a autora da representação eximiu-se de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão nº 363/20007, Plenário,
rel Min. Benjamin Zymler)

Deferido

0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool,
com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação
nacional não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua alterações. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

28/05/2021 - 11:55:09 Houve por bem da comissão de licitação, em DESCLASSIFICAR a recorrente sob
as equivocadas conclusões de apresentação de proposta inexequível, entretanto,
razão não lhe assiste, como cabalmente restará demonstrado. Importante frisar
que todos os itens do Edital foram devidamente cumpridos pela recorrente, não se
sustentando, com a devida vênia, a sua desclassificação, a qual, certamente será
objeto de reconsideração, a fim de respeitar-se a lei, o edital e, principalmente, o
interesse da Administração.
A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não
conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia
comercial da empresa. A desclassificação por inexequibilidade deve ser
objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Deferido

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

28/05/2021 - 12:21:03 “1. A conciliação do dispositivo no `PAR` 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com o
inciso X do art. 40 da mesma lei, para serviços outros que não os de engenharia,
tradados nos `PAR``PAR` 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.666/1993, impõe que a
Administração não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade de preços
unitários, mas que faculte aos licitantes a oportunidade de justificar situação
peculiar que lhes permita ofertar preços aparentemente inexequíveis ou de
questionar os valores orçados pela Administração. 2. Verificado não houve
prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter competitivo do certame, não
se justifica a anulação da licitação se a autora da representação eximiu-se de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta.” (Acórdão nº 363/20007, Plenário,
rel Min. Benjamin Zymler)

Deferido

0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 3 toneladas de fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações.
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

01/06/2021 - 09:13:15 recurso contra a inabilitação por inexequibilidade de
proposta RECURSO CONTRA A INABILITAÇÃO.pdf.

Indeferido

0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração
4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C, motor à
diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional
não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

01/06/2021 - 09:13:43 recurso contra a inabilitação por inexequibilidade de
proposta RECURSO CONTRA A INABILITAÇÃO.pdf.

Indeferido

0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool,
com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação
nacional não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua alterações.
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CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

15.434.784/0001-33 - G. C.
C. MENDES
TRANSPORTES - ME

01/06/2021 - 09:14:14 recurso contra a inabilitação por inexequibilidade de
proposta RECURSO CONTRA A INABILITAÇÃO.pdf.

Indeferido

0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 3 toneladas de fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações.
CNPJ Data de Envio Contrarazão Julgamento

11.054.901/0001-82 -
LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

04/06/2021 - 08:49 Contrarazões para o recurso. Contrarrazões_Locar
(2).pdf.

Deferido

0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração
4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C, motor à
diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional
não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
CNPJ Data de Envio Contrarazão Julgamento

11.054.901/0001-82 -
LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

04/06/2021 - 08:50 Contrarazões para o recurso. Contrarrazões_Locar
(2).pdf.

Deferido

0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool,
com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação
nacional não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua alterações.
CNPJ Data de Envio Contrarazão Julgamento

11.054.901/0001-82 -
LOCAR
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

04/06/2021 - 08:50 Contrarazões para o recurso. Contrarrazões_Locar
(2).pdf.

Deferido

0001 - Serviço de Locação de (03)veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com
carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade
mínima de 3 toneladas de fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
suas alterações.
Data do Julgamento Justificativa

16/06/2021 - 16:50:46 JULGAMENTO EM ANEXO JULGAMENTO.pdf.

0008 - Serviço de Locação de (02) veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração
4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.000 C, motor à
diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional
não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo
Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.
Data do Julgamento Justificativa

16/06/2021 - 16:51:07 JULGAMENTO EM ANEXO JULGAMENTO.pdf.
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0010 - Serviço de Locação de (06) veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool,
com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação
nacional não inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos
pelo Código Brasileiro de Trânsito e sua alterações.
Data do Julgamento Justificativa

16/06/2021 - 16:51:27 JULGAMENTO EM ANEXO JULGAMENTO.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

28/04/2021 - 11:17:37 Pregoeiro Bom dia

28/04/2021 - 11:17:50 Pregoeiro Estamos analisando as propostas

28/04/2021 - 11:17:56 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

28/04/2021 - 15:06:27 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 27000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:06:27 Sistema Motivo: fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:07:00 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 20000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:07:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:07:44 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 16000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:07:44 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:08:03 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 22000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:08:03 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:08:34 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 18000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:08:34 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:08:46 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 26000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:08:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:09:20 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 15000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:09:20 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:10:34 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 30000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:10:34 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:10:55 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 6000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:10:55 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:12:47 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 32000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:12:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:13:21 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 14000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:13:21 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:14:11 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 6850,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:14:11 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:14:32 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 10500,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:14:32 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:15:35 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 24000,00 cancelada pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:15:35 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar as especificações técnicas exigidas no item 4.1 do Termo de
Referência

28/04/2021 - 15:53:40 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

28/04/2021 - 15:53:40 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

28/04/2021 - 15:53:40 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.
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28/04/2021 - 15:53:40 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

28/04/2021 - 15:54:01 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:54:01 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/04/2021 - 15:54:04 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:54:04 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/04/2021 - 15:54:06 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 15:54:06 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

28/04/2021 - 16:11:33 Sistema O item 0003 foi encerrado.

28/04/2021 - 16:12:22 Sistema O item 0002 foi encerrado.

28/04/2021 - 16:24:03 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

28/04/2021 - 16:41:21 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 5.550,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

28/04/2021 - 16:54:12 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 5.550,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 16:54:17 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 17:11:27 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6.577,77 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

28/04/2021 - 17:16:28 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6.577,77 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

28/04/2021 - 17:18:09 Sistema O item 0001 foi encerrado.

28/04/2021 - 18:13:20 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 29/04/2021 ás 08:00 horas

29/04/2021 - 08:03:50 Pregoeiro Bom dia. Dando continuidade ao certame.

29/04/2021 - 08:39:42 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:39:42 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:39:48 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:39:48 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:39:53 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:39:53 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:40:04 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:40:04 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:40:05 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:40:05 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:40:07 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:40:07 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:40:09 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 08:40:09 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 08:52:27 Sistema O item 0009 foi encerrado.

29/04/2021 - 08:53:07 Sistema O item 0004 foi encerrado.

29/04/2021 - 08:53:19 Sistema O item 0005 foi encerrado.

29/04/2021 - 09:02:42 Sistema O item 0008 foi encerrado.

29/04/2021 - 09:03:07 Sistema O item 0006 foi encerrado.

29/04/2021 - 09:03:18 Sistema O item 0007 foi encerrado.

29/04/2021 - 09:04:46 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 09:04:46 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 09:04:46 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 09:04:46 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2021 - 09:14:46 Sistema O item 0011 foi encerrado.

29/04/2021 - 09:14:46 Sistema O item 0012 foi encerrado.

29/04/2021 - 09:18:39 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.500,00 para o item 0010 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

29/04/2021 - 10:02:34 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.500,00 para o item 0010 foi aprovado pelo pregoeiro.

29/04/2021 - 10:23:24 Sistema O item 0010 foi encerrado.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0001 teve como arrematante G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME com valor unitário de R$
4.745,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0002 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
5.730,89.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0003 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
5.832,12.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0004 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
7.890,00.
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29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0005 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
4.390,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0006 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
9.995,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0007 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
5.995,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0008 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
6.500,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0009 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
8.980,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0010 teve como arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R$
1.989,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0011 teve como arrematante JHS SERVIÇOS - MEI com valor unitário de R$ 1.600,00.

29/04/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0012 teve como arrematante BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 3,00.

07/05/2021 - 08:27:50 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

10/05/2021 - 09:43:05 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame com análises de propostas e documentações

11/05/2021 - 08:34:46 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame com análises de propostas e documentações

11/05/2021 - 13:58:31 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 13:58:31 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 20.500,00) par o Serviço de Locação de 3
(TRÊS) veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira. 8.2. Será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se
inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 13:58:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
4.750,00.

11/05/2021 - 14:00:25 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:00:25 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2
(DOIS) veículos tipo Caminhão com toco com carroceria de madeira. 8.2. Será desclassificada a proposta ou
o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 14:00:25 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
5.734,16.

11/05/2021 - 14:02:25 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:02:25 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2
(DOIS) veículos tipo Caminhão com carroceria basculante toco. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o
lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 14:02:25 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
5.835,27.

11/05/2021 - 14:08:44 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.

11/05/2021 - 14:08:44 Sistema Motivo: erro de operação

11/05/2021 - 14:08:44 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
5.730,89.

11/05/2021 - 14:09:31 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0003.

11/05/2021 - 14:09:31 Sistema Motivo: erro de operação

11/05/2021 - 14:09:31 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
5.832,12.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 6.560,00.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
5.734,16.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
5.835,27.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
7.900,00.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
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11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
4.400,00.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
9.999,95.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
5.999,87.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
6.565,00.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
8.989,00.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O fornecedor SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 14:12:04 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME com valor unitário de R$
1.994,00.

11/05/2021 - 14:12:05 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:05 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 14:12:06 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:06:57 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:06:57 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 20.500,00) par o Serviço de Locação de 3
(TRÊS) veículos tipo Caminhão carga leve tipo 3/4 com carroceria de madeira. 8.2. Será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se
inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 15:06:57 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FEDERAL TRANSPORTES EIRELI com valor unitário de R$
6.587,55.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado no processo.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
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11/05/2021 - 15:19:13 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R S SERVICOS E LOCACOES LTDA com valor unitário de R$
7.000,00.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 5.890,40.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 5.890,40.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
10.300,00.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
6.300,00.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
6.700,00.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O fornecedor FEDERAL TRANSPORTES EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:19:13 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 10.400,00.

11/05/2021 - 15:19:14 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:14 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:14 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:19:14 Sistema Motivo: a empresa apresentou certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1 deste edital:
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:41:31 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:41:31 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. com valor
unitário de R$ 6.000,00.

11/05/2021 - 15:41:32 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2
(DOIS) veículos tipo Caminhão com toco com carroceria de madeira. 8.2. Será desclassificada a proposta ou
o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 15:49:35 Sistema O fornecedor BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. foi inabilitado no processo.

11/05/2021 - 15:49:35 Sistema O fornecedor BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

11/05/2021 - 15:49:35 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
7.500,00.

11/05/2021 - 15:49:35 Sistema O fornecedor BANDEIRA CONSTRUTORA CONSTRUCOES LTDA. foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

11/05/2021 - 15:49:35 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$ 3,50.

11/05/2021 - 15:49:36 Sistema Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA EXIGIDAS NOS ITENS: 9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; 9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão
Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada; 9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
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11/05/2021 - 15:49:36 Sistema Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA EXIGIDAS NOS ITENS: 9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; 9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão
Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada; 9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

11/05/2021 - 15:49:36 Sistema Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA EXIGIDAS NOS ITENS: 9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; 9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão
Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada; 9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

11/05/2021 - 15:50:34 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:50:34 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 15.000,00) par o Serviço de Locação de 2
(DOIS) veículos tipo Caminhão com carroceria basculante toco. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o
lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11/05/2021 - 15:50:34 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante JHS SERVIÇOS com valor unitário de R$ 7.861,67.

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema O fornecedor JHS SERVIÇOS foi inabilitado no processo.

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema Motivo: a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e concordata exigida conforme item 9.10.1
deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial
(Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema O fornecedor JHS SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema Motivo: a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e concordata exigida conforme item 9.10.1
deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial
(Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
9.000,00.

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema O fornecedor JHS SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:58:20 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 4.100,00.

11/05/2021 - 15:58:21 Sistema Motivo: a empresa DEIXOU DE apresentar certidão de falência e concordata exigida conforme item 9.10.1
deste edital: 9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial
(Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

11/05/2021 - 18:40:30 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 12/05/2021 ás 08:00 horas

12/05/2021 - 09:04:29 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

12/05/2021 - 11:38:36 Sistema O fornecedor R S SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.

12/05/2021 - 11:38:36 Sistema Motivo: A empresa não apresentou balanço patrimonial do exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar
meramente balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

12/05/2021 - 11:38:36 Sistema O fornecedor R S SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 11:38:36 Sistema Motivo: A empresa não apresentou balanço patrimonial do exercício de 2020 ou 2019, limitando a apresentar
meramente balancetes do ano corrente descumprindo o item 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

12/05/2021 - 11:38:36 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com valor unitário de R$
9.500,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado no processo.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
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12/05/2021 - 12:13:31 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
19.500,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
15.000,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
15.000,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 10.200,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
8.800,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 10.400,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 6.400,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE
ITAPECURU-MIRIM com valor unitário de R$ 6.800,00.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:13:31 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
6,40.

12/05/2021 - 12:13:32 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:32 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:32 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;
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12/05/2021 - 12:13:32 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:32 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 12:13:32 Sistema Motivo: a empresa apresentou atestado de objeto diverso da licitação descumprindo o item 9.11.1 14.1-
Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou
privado comprovando que a Licitante prestou os serviços “compatíveis”, com quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão ser apresentados em
papel timbrado do emitente e constar as informações de prazo e execução, nome completo, e função do
atestador. apresentou ainda certidão de falência e concordata vencida conforme item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado no processo.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
18.000,00.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
23.100,00.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
29.000,00.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com valor unitário de R$ 9.800,00.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
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12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor
unitário de R$ 53.000,00.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O fornecedor ITACOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAPECURU-MIRIM foi
inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar as exigências do item 9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa,
tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador; e no item 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;

12/05/2021 - 16:41:43 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com valor unitário de R$ 16.500,00.

12/05/2021 - 17:30:35 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 17:30:35 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 107.833,33) par o Serviço de Locação de
9 (NOVE) veículos tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.

12/05/2021 - 17:30:35 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA com valor unitário de
R$ 32.000,00.

12/05/2021 - 17:51:22 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 17:51:22 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 75.000,00) par o Serviço de Locação de
16 (DEZESSEIS) veículos tipo automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12/05/2021 - 17:51:22 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
4.800,00.

12/05/2021 - 17:51:50 Sistema O fornecedor SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 17:51:50 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 75.000,00) par o Serviço de Locação de
16 (DEZESSEIS) veículos tipo automóvel. 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12/05/2021 - 17:51:50 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA com valor unitário de
R$ 24.000,00.

12/05/2021 - 17:56:30 Sistema O fornecedor SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0010.

12/05/2021 - 17:56:30 Sistema Motivo: erro

12/05/2021 - 17:56:30 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$
4.800,00.

12/05/2021 - 18:00:24 Sistema O fornecedor SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

12/05/2021 - 18:00:24 Sistema Motivo: apresentou certidão de falência e concordata vencida em discordância com o item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 18:00:24 Sistema O fornecedor SILVA LOCACAO SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 18:00:24 Sistema Motivo: apresentou certidão de falência e concordata vencida em discordância com o item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão;

12/05/2021 - 18:00:24 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA com valor unitário de
R$ 24.000,00.

12/05/2021 - 18:02:17 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 13/05/2021 ás 10:00 horas

13/05/2021 - 10:42:32 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

13/05/2021 - 12:10:38 Sistema O fornecedor DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

13/05/2021 - 12:10:38 Sistema Motivo: A empresa ofertou valor bem abaixo do valor estimado(R$ 107.833,33) par o Serviço de Locação de
9 (NOVE) veículos tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar. 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
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13/05/2021 - 12:10:38 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor
unitário de R$ 85.950,00.

14/05/2021 - 09:09:36 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

19/05/2021 - 18:24:56 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 24/05/2021 ás 11:00 horas

24/05/2021 - 11:05:00 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame com análises de propostas e documentações

24/05/2021 - 12:53:51 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 27/05/2021 ás 10:00 horas

27/05/2021 - 10:04:11 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

27/05/2021 - 12:12:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 12:12:40 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 12:13:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 12:13:07 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 12:13:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 12:13:25 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 12:14:31 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0009.

27/05/2021 - 12:14:31 Sistema Motivo: já solicitado em item anterior

27/05/2021 - 12:15:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 12:15:05 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 12:15:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 12:15:31 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 12:22:31 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

27/05/2021 - 14:29:40 Sistema O fornecedor NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

27/05/2021 - 14:29:40 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:29:40 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
94.500,00.

27/05/2021 - 14:30:01 Sistema O fornecedor NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

27/05/2021 - 14:30:01 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:30:01 Sistema O item 0009 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

27/05/2021 - 14:30:32 Sistema O fornecedor DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

27/05/2021 - 14:30:32 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:30:32 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com valor unitário de R$ 56.000,00.

27/05/2021 - 14:31:06 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

27/05/2021 - 14:31:06 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 14:31:06 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor
unitário de R$ 18.500,00.

27/05/2021 - 14:31:38 Sistema Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor 12.231.343/0001-46

27/05/2021 - 14:31:38 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 12.231.343/0001-46, 11.054.901/0001-82

27/05/2021 - 14:33:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 14:33:04 Sistema Motivo: enviar proposta readequada

27/05/2021 - 14:45:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 14:45:31 Sistema Motivo: enviar proposta readequada

27/05/2021 - 14:46:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:46 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 14:46:10 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada de todos os itens vencidos

27/05/2021 - 14:46:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:46 do dia 27/05/2021.

27/05/2021 - 14:46:50 Sistema Motivo: enviar proposta redequada

27/05/2021 - 14:57:06 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

27/05/2021 - 16:56:41 Sistema O fornecedor DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

27/05/2021 - 16:56:41 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 16:56:41 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
60.000,00.

27/05/2021 - 16:57:11 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

27/05/2021 - 16:57:11 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 16:57:11 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor
unitário de R$ 64.000,00.

27/05/2021 - 16:57:53 Sistema O fornecedor NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

27/05/2021 - 16:57:53 Sistema Motivo: deixou de apresentar proposta readequada

27/05/2021 - 16:57:53 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
23.100,00.
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27/05/2021 - 17:03:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 28/05/2021.

27/05/2021 - 17:03:06 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 17:03:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 28/05/2021.

27/05/2021 - 17:03:39 Sistema Motivo: sr fornecedor, enviar proposta readequada de todos os itens vencidos um arquivo único.

27/05/2021 - 17:04:07 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 28/05/2021 ás 09:10 horas

27/05/2021 - 18:34:11 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

28/05/2021 - 09:12:39 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade à sessão.

28/05/2021 - 10:37:58 Sistema O fornecedor NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

28/05/2021 - 10:37:58 Sistema Motivo: a empresa deixou de apresentar proposta readequada

28/05/2021 - 10:37:58 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
75.000,00.

28/05/2021 - 10:39:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 28/05/2021.

28/05/2021 - 10:39:53 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

28/05/2021 - 11:33:14 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

28/05/2021 - 11:40:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 28/05/2021.

28/05/2021 - 11:40:48 Sistema Motivo: diligência cumprida

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.

28/05/2021 - 11:41:04 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0010.

28/05/2021 - 11:41:04 Sistema Motivo: diligência cumprida

28/05/2021 - 11:44:16 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 28/05/2021 às 12:24.

28/05/2021 - 11:54:50 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

28/05/2021 - 11:55:01 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

28/05/2021 - 11:55:09 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

28/05/2021 - 12:20:45 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

28/05/2021 - 12:20:54 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

28/05/2021 - 12:21:03 Sistema O fornecedor G. C. C. MENDES TRANSPORTES - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

31/05/2021 - 16:31:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

31/05/2021 - 16:31:52 Sistema Intenção: Houve por bem da comissão de licitação, em DESCLASSIFICAR a recorrente sob as equivocadas
conclusões de apresentação de proposta inexequível, entretanto, razão não lhe assiste, como cabalmente
restará demonstrado. Importante frisar que todos os itens do Edital foram devidamente cumpridos pela
recorrente, não se sustentando, com a devida vênia, a sua desclassificação, a qual, certamente será objeto
de reconsideração, a fim de respeitar-se a lei, o edital e, principalmente, o interesse da Administração. A
proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não conduz, necessariamente, à
inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. A desclassificação por
inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

31/05/2021 - 16:31:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

31/05/2021 - 16:31:55 Sistema Intenção: “1. A conciliação do dispositivo no `PAR` 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993 com o inciso X do art.
40 da mesma lei, para serviços outros que não os de engenharia, tradados nos `PAR``PAR` 1º e 2º do art. 48
da Lei 8.666/1993, impõe que a Administração não fixe limites mínimos absolutos de aceitabilidade de preços
unitários, mas que faculte aos licitantes a oportunidade de justificar situação peculiar que lhes permita ofertar
preços aparentemente inexequíveis ou de questionar os valores orçados pela Administração. 2. Verificado
não houve prejuízo ao interesse público, dado o amplo caráter competitivo do certame, não se justifica a
anulação da licitação se a autora da representação eximiu-se de demonstrar a exequibilidade de sua
proposta.” (Acórdão nº 363/20007, Plenário, rel Min. Benjamin Zymler)

31/05/2021 - 16:32:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

31/05/2021 - 16:32:08 Sistema Intenção: Houve por bem da comissão de licitação, em DESCLASSIFICAR a recorrente sob as equivocadas
conclusões de apresentação de proposta inexequível, entretanto, razão não lhe assiste, como cabalmente
restará demonstrado. Importante frisar que todos os itens do Edital foram devidamente cumpridos pela
recorrente, não se sustentando, com a devida vênia, a sua desclassificação, a qual, certamente será objeto
de reconsideração, a fim de respeitar-se a lei, o edital e, principalmente, o interesse da Administração. A
proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não conduz, necessariamente, à
inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa. A desclassificação por
inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, após dar
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

31/05/2021 - 16:32:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 83 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 229



Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 84 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 230



Anexo do protocolo PT2021.06/CLHO-11045

Nome: 19 - Ata Final.pdf, pág. 85 de 85

PR2021.03/CLHO-00904 - Pág 231


