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Pregão Eletrônico

982573.182021 .30439 .4860 .4415962768

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2021

Às 09:00 horas do dia 10 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2021 de 11/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 053/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de Transporte Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Transporte rodoviário - pessoal por automóveis
Descrição Complementar: Transporte rodoviário - Execução dos serviços de Transporte Escolar para estudantes da Rede
Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São
Lourenço da Mata- PE.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.482.751,3200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10000,00

Aceito para: I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2.417.316,0000 .

Histórico
Item: 1 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.998.579/0001-10 T C DE ARRUDA

EIRELI
Sim Sim 1 R$ 1.701.915,2400 R$ 1.701.915,2400 07/09/2021

08:36:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte rodoviário - Execução dos serviços de Transporte Escolar para
estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.776.647/0001-63 I F TRANSPORTES E
SERVICOS EIRELI

Sim Não 1 R$ 2.437.317,0000 R$ 2.437.317,0000 08/09/2021
11:39:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte
Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

38.008.567/0001-87 A V F DE MELO
TRANSPORTES,
SERVICOS E
TURISMO

Sim Sim 1 R$ 2.482.751,3200 R$ 2.482.751,3200 03/09/2021
15:01:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acorco com o Termo de Referência. Transporte rodoviário - Execução dos
serviços de Transporte Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.282.163/0001-89 EDSERV LOCACOES
E SERVICOS
AMBIENTAIS EIRELI

Sim Não 1 R$ 2.482.751,3200 R$ 2.482.751,3200 09/09/2021
14:54:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte rodoviário - Execução dos serviços de Transporte Escolar para
estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.657.444/0001-09 IMPERIO SERVICOS
AGROPECUARIOS E
LOCACOES DE
VEICULOS E

Sim Sim 1 R$ 2.482.751,3200 R$ 2.482.751,3200 09/09/2021
15:56:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte
Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS DE PREÇOS É DE 90
(NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO Os preços ora propostos estão incluídos nos
preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos os custos com materiais, equipamentos, mão de obra com
seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os
serviços a serem executados. Declaramos que está incluído no preço unitário todos os custos da mão-de- obra, encargos
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sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do
serviço a ser executado. Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em
conformidade com as exigências do Edital. e declaramos o total conhecimento e concordância com os termos deste edital e
seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.753.698/0001-84 ANDRADE
ENGENHARIA
LOCACOES E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.482.751,3200 R$ 2.482.751,3200 09/09/2021
18:15:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte rodoviário - Execução dos serviços de Transporte Escolar para
estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

40.786.019/0001-20 VR
EMPREEMDIMENTOS
E SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 2.482.751,3200 R$ 2.482.751,3200 10/09/2021
02:02:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte
Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

20.401.718/0001-05 LINSERV SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 2.482.751,8200 R$ 2.482.751,8200 02/09/2021
09:27:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte rodoviário - Execução dos serviços de Transporte Escolar para
estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.482.751,8200 20.401.718/0001-05 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.482.751,3200 38.008.567/0001-87 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.482.751,3200 24.753.698/0001-84 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.482.751,3200 40.786.019/0001-20 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.482.751,3200 09.282.163/0001-89 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.482.751,3200 14.657.444/0001-09 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.437.317,0000 10.776.647/0001-63 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 1.701.915,2400 32.998.579/0001-10 10/09/2021 09:00:00:793
R$ 2.437.316,0000 40.786.019/0001-20 10/09/2021 09:05:54:433
R$ 2.427.000,0000 38.008.567/0001-87 10/09/2021 09:08:34:423
R$ 2.427.316,0000 10.776.647/0001-63 10/09/2021 09:09:53:870
R$ 2.417.316,0000 10.776.647/0001-63 10/09/2021 09:10:57:353
R$ 2.200.000,0000 14.657.444/0001-09 10/09/2021 09:11:51:570
R$ 2.199.000,0000 40.786.019/0001-20 10/09/2021 09:13:09:107
R$ 2.100.000,0000 14.657.444/0001-09 10/09/2021 09:13:16:290
R$ 2.099.000,0000 40.786.019/0001-20 10/09/2021 09:14:25:813
R$ 2.085.550,0000 14.657.444/0001-09 10/09/2021 09:16:23:817

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
38.008.567/0001-

87 23/09/2021 08:11:33:037 23/09/2021 08:16:33:037 Tempo para envio de lance
expirou -

24.753.698/0001-
84 23/09/2021 08:16:34:313 23/09/2021 08:21:34:313 Tempo para envio de lance

expirou -

20.401.718/0001-
05 23/09/2021 08:21:35:353 23/09/2021 08:26:35:353 Tempo para envio de lance

expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 10/09/2021
09:04:03 Item aberto.

Encerramento 10/09/2021
09:18:24 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

10/09/2021
09:18:24 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/09/2021
09:32:04 Convocado para envio de anexo o fornecedor T C DE ARRUDA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.998.579/0001-10.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

13/09/2021
17:17:12

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor T C DE ARRUDA EIRELI, CNPJ/CPF:
32.998.579/0001-10.

Recusa de
proposta

15/09/2021
09:43:14

Recusa da proposta. Fornecedor: T C DE ARRUDA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.998.579/0001-10, pelo melhor lance
de R$ 1.701.915,2400. Motivo: Decido pela desclassificação do licitante T C DE ARRUDA EIRELI, inscrito no
CNPJ sob n° 32.998.579/0001-10, por não ter apresentados a proposta de preços e suas composições
descumprimento do item 6.12 do edital.
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Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/09/2021
10:17:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE
VEICULOS E, CNPJ/CPF: 14.657.444/0001-09.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
14:28:11

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IMPERIO SERVICOS
AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E, CNPJ/CPF: 14.657.444/0001-09.

Recusa de
proposta

17/09/2021
14:30:18

Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E,
CNPJ/CPF: 14.657.444/0001-09, pelo melhor lance de R$ 2.085.550,0000. Motivo: Decido pela
desclassificação do licitante IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E, inscrito no
CNPJ sob n° 14.657.444/0001-09, por não ter apresentados a proposta de preços e suas composições,
descumprimento do item 6.12 do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/09/2021
14:51:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
40.786.019/0001-20.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
15:52:25

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VR EMPREEMDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.786.019/0001-20.

Recusa de
proposta

20/09/2021
15:52:59

Recusa da proposta. Fornecedor: VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.786.019/0001-
20, pelo melhor lance de R$ 2.099.000,0000. Motivo: Decido pela desclassificação do licitante VR
EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 40.786.019/0001-20, por não ter
apresentado a proposta de preços e suas composições descumprimento do item 6.12 do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
16:18:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.776.647/0001-63.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2021
16:24:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 10.776.647/0001-63.

Desempate -
Retorno do
julgamento

23/09/2021
08:11:32 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Desempate -
Início do
desempate

23/09/2021
08:11:33 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
lance
expirado

23/09/2021
08:16:34

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:16:33 de 23/09/2021. O tempo expirou e o lance não
foi enviado pelo fornecedor A V F DE MELO TRANSPORTES, SERVICOS E TURISMO, CPF/CNPJ:
38.008.567/0001-87.

Desempate -
Início do
desempate

23/09/2021
08:16:34 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
lance
expirado

23/09/2021
08:21:35

O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:21:34 de 23/09/2021. O tempo expirou e o lance não
foi enviado pelo fornecedor ANDRADE ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
24.753.698/0001-84.

Desempate -
Início do
desempate

23/09/2021
08:21:35 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
lance
expirado

23/09/2021
08:26:36

O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 08:26:35 de 23/09/2021. O tempo expirou e o lance não
foi enviado pelo fornecedor LINSERV SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 20.401.718/0001-05.

Encerramento 23/09/2021
08:26:36 Item encerrado.

Aceite de
proposta

01/10/2021
11:15:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.776.647/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.417.316,0000.

Habilitação de
fornecedor

04/10/2021
11:39:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.776.647/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.417.316,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/09/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:00. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 4 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 10/09/2021
09:00:02

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 4 minutos. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 10/09/2021
09:00:24

Bom dia a todos.

Pregoeiro 10/09/2021 A partir desse momento daremos início ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é a
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09:00:41 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para
estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.
Pregoeiro 10/09/2021

09:00:50
Nessa oportunidade, e enquanto processo essa conferência, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO, farei

alguns AVISOS:
Pregoeiro 10/09/2021

09:01:04
a) – Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o

horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e hora da
próxima sessão, para que todos possam acompanhá-lo.

Pregoeiro 10/09/2021
09:01:17

b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração
Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las,

pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório
com seriedade e atenção.

Pregoeiro 10/09/2021
09:01:27

c) - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.

Pregoeiro 10/09/2021
09:01:40

d) ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ
RIGOROSAMENTE ANALISADA.

Pregoeiro 10/09/2021
09:01:58

e) - Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET
em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para

o envio da proposta ajustada e as respectivas composições é de 48 (quarenta e oito) horas
contadas da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema

Comprasnet.
Sistema 10/09/2021

09:04:03
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 10/09/2021
09:18:24

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/09/2021
09:18:28

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 10/09/2021
09:20:37

Bom dia a todos.

Pregoeiro 10/09/2021
09:20:54

Passaremos para fase de negociação.

Pregoeiro 10/09/2021
09:21:28

Para T C DE ARRUDA EIRELI - A licitante encontra-se logada?

Pregoeiro 10/09/2021
09:21:55

Para T C DE ARRUDA EIRELI - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se
detentora da melhor proposta para o(s) item(ns) 01. Nesse contexto, visando privilegiar a

economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s)
item(ns) citado(s)?

Pregoeiro 10/09/2021
09:22:33

Para T C DE ARRUDA EIRELI - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no
chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.

Pregoeiro 10/09/2021
09:31:18

Face a ausência de pronunciamento, daremos continuidade ao presente.

Sistema 10/09/2021
09:32:04

Senhor fornecedor T C DE ARRUDA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.998.579/0001-10, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/09/2021
09:32:44

Para T C DE ARRUDA EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 48 (quarenta e oito horas),
contadas da presente solicitação, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet,

em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance e suas respectivas
composições, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Pregoeiro 10/09/2021
09:34:03

Considerando o prazo necessário para envio da proposta adequada ao último lance pelo
licitante T C DE ARRUDA EIRELI, para posterior avaliação e análise, será necessário a

suspensão da presente sessão.
Pregoeiro 10/09/2021

09:34:30
A retomada da sessão ocorrerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/09/2021, às 15h00 (horário de Brasília

- DF). Espero por todos.
Pregoeiro 10/09/2021

09:34:40
Sessão suspensa.

Sistema 13/09/2021
17:17:12

Senhor fornecedor T C DE ARRUDA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.998.579/0001-10, o prazo para envio
de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 13/09/2021
17:40:58

Apenas para registro, consigno que pela impossibilidade de acesso ao sistema de pregão
eletrônico na presente data para darmos continuidade ao procedimento em questão, no horário

indicado no chat, em razão de problemas de conexão com a internet.
Pregoeiro 13/09/2021

17:41:16
Foi fixado no campo de avisos vinculado ao presente processo, nova data para continuação
deste para o dia 15 de setembro de 2021 às 09h00 (horário de Brasília - DF). O aviso em

comento será veiculado no diário Oficial dos Municípios, com endereço eletrônico: <
http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/ >, na edição de amanhã.

Pregoeiro 15/09/2021
09:00:50

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 15/09/2021
09:01:11

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 15/09/2021
09:07:39

Observo, que mesmo tendo sido devidamente convocado e concedido o prazo fixado no edital o
licitante T C DE ARRUDA EIRELI, não anexou ao sistema de pregão a proposta de preços junto

a suas respectivas composições, conforme disposições do edital.
Pregoeiro 15/09/2021

09:09:22
Para T C DE ARRUDA EIRELI - Sr. Licitante, há algo a declarar a respeito do fato aqui

registrado?
Pregoeiro 15/09/2021

09:25:12
Prezados, considerando o não envio da proposta de preços adequada e suas respectivas
composições no prazo estipulado no item 7.34 do edital, contendo todos os elementos

mencionados no item 6.12 do edital.
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Pregoeiro 15/09/2021
09:28:25

Considerando, que questionado via chat acerca da ausência do envio da multicitada proposta
adequada e aguardado pronunciamento deste por um período de mais de 15(quinze) minutos

sem pronunciamento por parte do licitante.
Pregoeiro 15/09/2021

09:33:49
Considerando que o fato aqui narrado, configura desistência de sua proposta tipificada no Art.

7° da Lei 10.520/02.
Pregoeiro 15/09/2021

09:41:15
Decido pela desclassificação do licitante T C DE ARRUDA EIRELI, inscrito no CNPJ sob n°
32.998.579/0001-10, por não ter apresentados a proposta de preços e suas composições

descumprimento do item 6.12 do edital.
Pregoeiro 15/09/2021

09:48:51
Ante a desclassificação. Passaremos a analisar as propostas subsequentes.

Pregoeiro 15/09/2021
09:50:26

Para IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E - Prezado (a), bom
dia. Observamos que vossa senhoria encontras-se melhor classificado para o(s) item(ns) 01.

Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de
supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?

Pregoeiro 15/09/2021
09:50:46

Para IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E - Concedo o prazo de
05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a

negociação como inexitosa.
14.657.444/0001-

09
15/09/2021
09:52:27

BOM DIA

Pregoeiro 15/09/2021
10:10:10

Para IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E - Prezados, há a
possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?

Pregoeiro 15/09/2021
10:17:23

Ante o não pronunciamento, passaremos para as demais fases do processo.

Sistema 15/09/2021
10:17:40

Senhor fornecedor IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E,
CNPJ/CPF: 14.657.444/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 15/09/2021
10:19:40

Para IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E - Solicito o envio, no
prazo de 48 (quarenta e oito horas), contadas da presente solicitação, por meio da opção

“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao
último lance e suas respectivas composições, conforme condições estabelecidas no Edital deste

Pregão.
Pregoeiro 15/09/2021

10:20:35
Considerando o prazo necessário para envio da proposta adequada ao último lance pelo

licitante IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E, para posterior
avaliação e análise, será necessário a suspensão da presente sessão.

Pregoeiro 15/09/2021
10:21:55

A retomada da sessão ocorrerá SEXTA-FEIRA, dia 17/09/2021, às 14h00 (horário de Brasília -
DF). Espero por todos.

Pregoeiro 15/09/2021
10:22:25

Sessão suspensa.

Pregoeiro 17/09/2021
14:00:57

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 17/09/2021
14:01:36

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 17/09/2021
14:05:30

Observo, que mesmo tendo sido devidamente convocado e concedido o prazo fixado no edital o
licitante IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E, não anexou ao
sistema de pregão a proposta de preços junto a suas respectivas composições, continua....

Pregoeiro 17/09/2021
14:05:59

o que impossibilita a avaliação dos elementos constantes nesta e por consequência prejudica o
andamento do presente.

Pregoeiro 17/09/2021
14:06:50

Para IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E - Sr. Licitante, há algo
a declarar a respeito do fato aqui registrado?

Pregoeiro 17/09/2021
14:25:10

Prezados, considerando o não envio da proposta de preços adequada e suas respectivas
composições no prazo estipulado no item 7.34 do edital, contendo todos os elementos

mencionados no item 6.12 do edital.
Pregoeiro 17/09/2021

14:25:59
Considerando, que questionado via chat acerca da ausência do envio da multicitada proposta

adequada por parte do licitante e questionado acerca do ocorrido, e aguardado pronunciamento
deste por um período de mais de 15(quinze) minutos sem pronunciamento por parte deste.

Pregoeiro 17/09/2021
14:26:20

Considerando que o fato aqui narrado, configura desistência de sua proposta tipificada no Art.
7° da Lei 10.520/02 e por consequência torna moroso o andamento do presente processo.

Pregoeiro 17/09/2021
14:27:03

Decido pela desclassificação do licitante IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE
VEICULOS E, inscrito no CNPJ sob n° 14.657.444/0001-09, por não ter apresentados a

proposta de preços e suas composições descumprimento do item 6.12 do edital.
Sistema 17/09/2021

14:28:11
Senhor fornecedor IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS E,

CNPJ/CPF: 14.657.444/0001-09, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Pregoeiro 17/09/2021
14:35:19

Faço um alerta aos senhores licitantes que o descumprimento dos termos do edital poderá
enseja na aplicação das penalidades dispostas na lei.

Pregoeiro 17/09/2021
14:38:27

Ante a desclassificação. Passaremos a analisar as propostas subsequentes.

Pregoeiro 17/09/2021
14:39:27

Para VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - Prezado (a), boa tarde. Observamos que
vossa senhoria encontra-se melhor classificado para o(s) item(ns) 01. Nesse contexto, visando

privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor
ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?

Pregoeiro 17/09/2021
14:39:46

Para VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para
que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.

Pregoeiro 17/09/2021
14:51:01

Para VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - Ante o não pronunciamento, passaremos
para as demais fases do processo.

Pregoeiro 17/09/2021
14:51:08

Ante o não pronunciamento, passaremos para as demais fases do processo.
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Sistema 17/09/2021
14:51:26

Senhor fornecedor VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.786.019/0001-
20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 17/09/2021
14:52:09

Para VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 48 (quarenta e
oito horas), contadas da presente solicitação, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema

Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance e suas
respectivas composições, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Pregoeiro 17/09/2021
14:52:32

Considerando o prazo necessário para envio da proposta adequada ao último lance pelo
licitante VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para posterior avaliação e análise, será

necessário a suspensão da presente sessão.
Pregoeiro 17/09/2021

14:53:35
A retomada da sessão ocorrerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/09/2021, às 15h00 (horário de Brasília

- DF). Espero por todos.
Pregoeiro 17/09/2021

14:53:53
Sessão suspensa.

Pregoeiro 20/09/2021
15:02:42

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 20/09/2021
15:04:57

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 20/09/2021
15:06:58

Observo, que mesmo tendo sido devidamente convocado e concedido o prazo fixado no edital o
licitante VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, não anexou ao sistema de pregão a

proposta de preços junto a suas respectivas composições, o que impossibilita a avaliação dos
elementos constantes nesta e por consequência prejudica o andamento do presente.

Pregoeiro 20/09/2021
15:10:35

Ante a observação aqui registrada, questiono:

Pregoeiro 20/09/2021
15:11:09

Para VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, há algo a declarar a respeito
do fato aqui registrado?

Pregoeiro 20/09/2021
15:11:46

Para VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - Alguma razão pelo não envio dos
documentos requisitados?

Pregoeiro 20/09/2021
15:31:39

Prezados, considerando o não envio da proposta de preços adequada e suas respectivas
composições no prazo estipulado no item 7.34 do edital, contendo todos os elementos

mencionados no item 6.12 do edital.
Pregoeiro 20/09/2021

15:32:41
Considerando, que questionado via chat acerca da ausência do envio da multicitada proposta

adequada por parte do licitante e questionado acerca do ocorrido, e aguardado pronunciamento
deste por um período de mais de 15(quinze) minutos sem pronunciamento por parte.

Pregoeiro 20/09/2021
15:33:30

Considerando, que questionado via chat acerca da ausência do envio da multicitada proposta
adequada por parte do licitante e questionado acerca do ocorrido, e aguardado pronunciamento

deste por um período de mais de 15(quinze) minutos sem pronunciamento por parte da
empresa.

Pregoeiro 20/09/2021
15:35:39

Considerando que em buscas no e-mail da CPL, também não foi localizado quaisquer
manifestações por parte do licitante VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, acerca do

não envio da documentação requisitada.
Pregoeiro 20/09/2021

15:36:40
Considerando que o fato aqui narrado, configura desistência de sua proposta tipificada no Art.

7° da Lei 10.520/02 e por consequência torna moroso o andamento do presente processo.
Pregoeiro 20/09/2021

15:37:17
Decido pela desclassificação do licitante VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, inscrito
no CNPJ sob n° 40.786.019/0001-20, por não ter apresentado a proposta de preços e suas

composições descumprimento do item 6.12 do edital.
Pregoeiro 20/09/2021

15:43:03
Registro ainda, que analisados os documentos anexo a proposta inicial inserida no sistema,

constatamos que também não fez juntar a estes os documentos requisitados nos subitens do
item 8 do edital.

Pregoeiro 20/09/2021
15:51:03

Oportuno registrar, que também foram realizadas consultas aos documentos que compõem a
proposta inicial da empresa IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS

E. Esta juntou a proposta inicial suas composições, porém como houve oferta de lances,
conforme se verifica em consulta aos anexos aqui mencionados e o valor final, continua....

Pregoeiro 20/09/2021
15:51:44

e o valor final registrado no sistema, decorrente da fase de lances, os documentos perderam
sua validade, devendo o licitante enviá-los na forma que dispõe o subitem 6.12 do edital.

Sistema 20/09/2021
15:52:25

Senhor fornecedor VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.786.019/0001-
20, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 20/09/2021
15:53:34

Ante a desclassificação. Passaremos a analisar as propostas subsequentes.

Pregoeiro 20/09/2021
15:54:42

Para I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa
senhoria encontra-se melhor classificado para o(s) item(ns) 01. Nesse contexto, visando
privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor

ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro 20/09/2021

15:55:15
Para I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que

esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro 20/09/2021

16:06:50
Para I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, Vsa. Consegue executar os serviços,

objeto do pregão em curso por algum valor inferior ao fixado na fase de lances?
10.776.647/0001-

63
20/09/2021
16:12:19

Prezado Senhor pregoeiro, informamos que nossa proposta apresenta a nossa condição mínima
de preço para execução dos serviços de transporte a qual nos comprometemos em manter

dentro das condições de contratação.
Pregoeiro 20/09/2021

16:14:38
Para I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Certo.

Pregoeiro 20/09/2021
16:16:11

Ante o pronunciamento, passaremos para as demais fases do processo.

Sistema 20/09/2021
16:18:06

Senhor fornecedor I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.776.647/0001-63,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
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Pregoeiro 20/09/2021
16:19:15

Para I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 48 (quarenta e oito
horas), contadas da presente solicitação, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance e suas
respectivas composições, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Pregoeiro 20/09/2021
16:20:28

Considerando o prazo necessário para envio da proposta adequada ao último lance pelo
licitante I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, para posterior avaliação e análise, será

necessário a suspensão da presente sessão.
Pregoeiro 20/09/2021

16:21:50
A retomada da sessão ocorrerá QUARTA-FEIRA, dia 22/09/2021, às 16h30 (horário de Brasília -

DF). Espero por todos.
Pregoeiro 20/09/2021

16:22:03
Sessão suspensa.

Sistema 20/09/2021
16:24:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.776.647/0001-63, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 22/09/2021
16:31:23

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 22/09/2021
16:31:47

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 22/09/2021
16:32:35

Inicialmente é importante registrar que por equivoco, não foi observado por este pregoeiro a
necessidade de retomar a fase para desempate, conforme disciplina nos itens 7.25 e 7.26 do

edital e requisito do sistema em face da desclassificação da empresa VR EMPREEMDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI.

Pregoeiro 22/09/2021
16:32:50

Portanto retornaremos a fase para desempate, requisito imposto pelo sistema e o instrumento
convocatório, para o devido andamento do processo.

Pregoeiro 22/09/2021
16:46:50

Porem, considerando que a sessão de disputa do presente foi configurada para se realizar a
partir das 08h00, conforme disposto no chat momento 10/09/2021 09:00:00, e

Pregoeiro 22/09/2021
16:48:03

Considerado a orientação fixada no sistema e tida como requisito por este, conforme vejamos:
“O retorno para a disputa deve ser realizado dentro do período definido de abertura dos itens

para lances, conforme configurações da sessão pública da compra.”, será necessária a
suspensão da presente sessão.

Pregoeiro 22/09/2021
16:49:19

A retomada da sessão ocorrerá amanhã QUINTA-FEIRA, dia 23/09/2021, às 08h10 (horário de
Brasília - DF). Espero por todos.

Pregoeiro 22/09/2021
16:49:28

Sessão suspensa.

Pregoeiro 23/09/2021
08:10:21

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 23/09/2021
08:10:39

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 23/09/2021
08:11:17

Conforme registrado no chat na data de ontem (22/09/2021), passaremos para a fase de
desempate.

Sistema 23/09/2021
08:11:32

O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/09/2021
08:11:33

Sr. Fornecedor A V F DE MELO TRANSPORTES, SERVICOS E TURISMO, CPF/CNPJ
38.008.567/0001-87, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:16:33 do dia
23/09/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 23/09/2021
08:16:34

O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:16:33 de 23/09/2021. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor A V F DE MELO TRANSPORTES, SERVICOS E

TURISMO, CPF/CNPJ 38.008.567/0001-87.
Sistema 23/09/2021

08:16:34
Sr. Fornecedor ANDRADE ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ

24.753.698/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:21:34 do dia

23/09/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema 23/09/2021

08:21:35
O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:21:34 de 23/09/2021. O tempo expirou

e o lance não foi enviado pelo fornecedor ANDRADE ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS
LTDA, CPF/CNPJ 24.753.698/0001-84.

Sistema 23/09/2021
08:21:35

Sr. Fornecedor LINSERV SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 20.401.718/0001-05, em cumprimento à
Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final

e único para o item 1 até às 08:26:35 do dia 23/09/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema 23/09/2021

08:26:36
O item 1 teve o 3º desempate encerrado às 08:26:35 de 23/09/2021. O tempo expirou e o

lance não foi enviado pelo fornecedor LINSERV SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 20.401.718/0001-
05.

Sistema 23/09/2021
08:26:36

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 23/09/2021
08:29:13

Finda a fase de desempate, e considerando que não foram ofertados lances pelos licitante
convocados automaticamente pelo sistema.

Pregoeiro 23/09/2021
08:29:59

Passaremos a verificar no sistema se a licitante anteriormente convocada (ato realizado antes
da fase de desempate conforme registro no chat), fez juntar a este os documentos solicitados.

Pregoeiro 23/09/2021
08:33:31

Da análise, constamos que a principio, que o licitante anexou ao sistema a documentação
requisitada.

Pregoeiro 23/09/2021
08:34:59

Considerando a elevada quantidade de tempo necessário para a avaliação dos elementos da
proposta adequada ao último lance e demais elementos apresentada pelo licitante I F

TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, continua....
Pregoeiro 23/09/2021

08:35:27
Considerando ainda a necessidade de encaminhá-la a parte técnica, para apreciação e parecer
quanto aos elementos que integram a mencionada proposta, será necessário a suspensão da
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presente sessão.
Pregoeiro 23/09/2021

08:38:59
A retomada da sessão ocorrerá QUARTA-FEIRA, dia 29/09/2021, às 09h00 (horário de Brasília -

DF). Espero por todos.
Pregoeiro 23/09/2021

08:39:10
Sessão suspensa.

Pregoeiro 29/09/2021
09:00:57

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 29/09/2021
09:01:19

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 29/09/2021
09:05:50

Senhores licitantes, considerando que até o presente momento não foi remetido a este
pregoeiro, pela parte técnica, relatório acerca da proposta ajustada apresentada pela licitante I
F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, elemento base para fins de julgamento da proposta de

preços, será necessário a suspensão da presente sessão.
Pregoeiro 29/09/2021

09:07:37
A retomada da sessão ocorrerá SEXTA-FEIRA, dia 01/10/2021, às 09h00 (horário de Brasília -

DF). Espero por todos.
Pregoeiro 29/09/2021

09:07:49
Sessão suspensa.

Pregoeiro 01/10/2021
09:00:27

Bom dia a todos.

Pregoeiro 01/10/2021
09:06:02

Prezados, até o presente momento não foi remetido a este pregoeiro, pela parte técnica,
relatório acerca da proposta ajustada apresentada pela licitante I F TRANSPORTES E SERVICOS

EIRELI, elemento base para fins de julgamento da proposta de preços.
Pregoeiro 01/10/2021

09:07:43
Em contato telefônico com a parte técnica, nos relataram que o relatório nos seria enviado até

as 10hs00 de hoje 01/10/2021.
Pregoeiro 01/10/2021

09:08:12
Por isso, decido por suspender a sessão.

Pregoeiro 01/10/2021
09:08:48

A retomada da sessão ocorrerá HOJE, dia 01/10/2021, às 10h30 (horário de Brasília - DF).
Espero por todos.

Pregoeiro 01/10/2021
09:09:02

Sessão suspensa.

Pregoeiro 01/10/2021
10:31:04

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 01/10/2021
10:33:20

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 01/10/2021
10:41:04

Registro que preliminarmente, a equipe técnica nos encaminhou o relatório relatório via
Whatsapp.

Pregoeiro 01/10/2021
10:41:44

Para fins de julgamento da proposta de preços.

Pregoeiro 01/10/2021
10:44:44

Passaremos a analisar o relatório técnico apresentado.

Pregoeiro 01/10/2021
11:03:46

Da análise temos que a proposta apresentada pela empresa licitante I F TRANSPORTES E
SERVICOS EIRELI, temos que não foi identificado óbices por parte do setor técnico quanto aos

elementos que integram a proposta da empresa supra mencionada.
Pregoeiro 01/10/2021

11:05:58
Por todo o exposto, decido por declarar aceita a proposta de preços apresentada pela licitante I

F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, por atender a todas as disposições do edital.
Pregoeiro 01/10/2021

11:16:55
Passaremos neste momento, para fase de análise dos documentos de habilitação apresentados

pelo licitante cuja proposta foi declarada aceita.
Pregoeiro 01/10/2021

11:26:07
Preliminarmente a análise dos documentos de habilitação, das licitantes cujas propostas foram

de declaradas aceitas, procederemos com a consulta aos sites/sistemas indicados nos itens
9.1.1 e 9.1.2 do edital.

Pregoeiro 01/10/2021
11:26:30

Considerando o volume documental a ser conferido, será necessário a suspensão da presente
sessão.

Pregoeiro 01/10/2021
11:27:52

A retomada da sessão ocorrerá HOJE, SEXTA-FEIRA, dia 01/10/2021, às 14h00 (horário de
Brasília - DF). Espero por todos.

Pregoeiro 01/10/2021
11:28:06

Sessão suspensa.

Pregoeiro 01/10/2021
14:00:04

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 01/10/2021
14:00:43

Consultado os sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital, constatamos que a
empresa supracitada não possui impedimentos em contratar com o município.

Pregoeiro 01/10/2021
14:03:29

Os documentos de habilitação da empresa estão sendo analisados.

Pregoeiro 01/10/2021
14:38:00

Os documentos ainda estão sendo analisados.

Pregoeiro 01/10/2021
15:03:38

Prezados, os documentos ainda estão sendo analisados.

Pregoeiro 01/10/2021
15:12:59

E considerando que este pregoeiro possui uma reunião de um outro pregão a ser dada
continuidade agendada para o presente horário , decido por suspender a presente sessão.

Pregoeiro 01/10/2021
15:17:52

A retomada da sessão ocorrerá SEGUNDA-FEIRA, dia 04/10/2021, às 11h30 (horário de Brasília
- DF). Espero por todos.

Pregoeiro 01/10/2021
15:18:13

Sessão suspensa.
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Pregoeiro 04/10/2021
11:30:16

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 04/10/2021
11:30:37

Retificando: Prezados, bom dia.

Pregoeiro 04/10/2021
11:30:53

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para

estudantes da Rede Pública de Ensino de São Lourenço da Mata para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação do Município de São Lourenço da Mata- PE.

Pregoeiro 04/10/2021
11:33:53

Da análise dos documentos de habilitação do licitante I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI,
identificamos uma incoerência em algumas informações que constam no atestado de

capacidade técnica emitido pelo município de Frei Miguelinho, mais especificamente quanto aos
números do processo e contrato indicados neste.

Pregoeiro 04/10/2021
11:34:09

Ante o registro aqui fixado, procedemos com diligência ao site “Tome Conta”, no sentido de
verificar se existia nessa plataforma procedimento licitatório com a numeração especificada.

Pregoeiro 04/10/2021
11:35:50

Onde constatamos não só a existência do procedimento mencionado no atestado, como
também que este teve seu contrato executado no exercício de 2017 e prorrogado até

31/12/2019, o que demonstra uma execução satisfatório pra o município contratante, visto que
caso contrario não haveriam as prorrogações, na forma do Art. 57 da Lei 8.666/93.

Pregoeiro 04/10/2021
11:36:14

Da diligência ao site “Tome Conta”, também foi possível extrair que o número do contrato
constante no atestado em comento, trata-se de uma falha formal, cometida no momento da

elaboração deste, por parte do município emitente.
Pregoeiro 04/10/2021

11:37:27
Por todo o exporto e por atender a todas as disposições do edital, decido por declarar habilitada
e vencedora do presente processo a empresa I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, inscrita

no CNPJ sob n° 10.776.647/0001-63.
Sistema 04/10/2021

11:39:10
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 04/10/2021

11:40:08
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/10/2021 às 12:15:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 10/09/2021 09:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 10/09/2021 09:18:27 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 04/10/2021 11:39:10 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 04/10/2021 11:40:08 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/10/2021 às 12:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:28 horas do dia 04 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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