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ATA FINAL
Prefeitura Municipal Pau D`Arco

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Pregão Eletrônico - 004/2022 - FME - SRP

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

26/01/2022 10:20 26/01/2022 10:30 07/02/2022 09:00 10/02/2022 09:00 10/02/2022 09:10

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

26/01/2022 09:00 07/02/2022 09:00 10/02/2022 09:00 10/02/2022 09:10 26/01/2022 10:18 EDICARLOS JESUINO
FILHO

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

0001 ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO
QUEIROZ/DR. MARCOS VAN MINIMO 16
ESTUDANTES SENTADOS.

7,05 50.000 - Km Adjudicado

0002 ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ.
PROMISSÃƑO/FAZ. RANCHO ALEGRE-
Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

7,83 43.600 - Km Adjudicado

0003 ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

7,83 28.000 - Km Adjudicado

0004 ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƑ
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS

8,32 26.000 - Km Adjudicado

0005 ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE
MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

8,32 28.000 - Km Adjudicado

0006 ROTA BAMBU/GIOVANNI
QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO ONIBUS
CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

8,32 28.000 - Km Adjudicado

0007 ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA
SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE ONIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

7,83 34.000 - Km Adjudicado

0008 ROTA GUARANTÃƑ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

7,83 27.400 - Km Adjudicado

0009 ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN
CAPACIDADE MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS

7,05 18.000 - Km Adjudicado

0010 ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE
PALHA/TABOQUINHA/BOA SORTE/MÃ‰DIO
Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

8,32 39.200 - Km Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 28.166.871/0001-07

2 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90

3 MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI 22.823.674/0001-29

4 J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 01.667.733/0001-47

5 F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI 28.143.119/0001-32

6 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/01/2022 23 - Edital Trasporte Escolar .pdf

25/01/2022 07 - Pesquisa de Preço.pdf
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25/01/2022 09 - Termo de Referencia.pdf

25/01/2022 23.1 - Minuta da ATA.pdf

25/01/2022 23.2 - Minuta do Contrato.pdf

26/01/2022 23 - Edital Trasporte Escolar .pdf

26/01/2022 23 - Edital Trasporte Escolar A.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

26/01/2022 - 10:18 Republicação do processo

26/01/2022 - 10:20 Republicação concluída

26/01/2022 - 10:20 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

10/02/2022 - 10:09 Negociação aberta para o processo
004/2022 - FME - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,5,7,8,10 do processo 004/2022 -
FME - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/02/2022 - 10:09 Negociação aberta para o processo
004/2022 - FME - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,6 do processo 004/2022 - FME -
SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/02/2022 - 10:09 Negociação aberta para o processo
004/2022 - FME - SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 004/2022 - FME - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/02/2022 - 10:11 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/02/2022 às 12:12.

23/03/2022 - 11:35 Documentos solicitados para o
processo 004/2022 - FME - SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022 - FME - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/03/2022 - 11:36 Documentos solicitados para o
processo 004/2022 - FME - SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2022 - FME - SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 ROTA ENTRE
SERRA/MARCELO/MARCELO
QUEIROZ/DR. MARCOS
VAN MINIMO 16
ESTUDANTES
SENTADOS.

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 6,13 50.000 306.500,00

0002 ROTA FAZ. ALBERTO
BRANCO/FAZ.
PROMISSÃƒO/FAZ.
RANCHO ALEGRE-
Ã”NIBUS CAP. MINIMA
29 ALUNOS SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENS 6,70 43.600 292.120,00

0003 ROTA VICINAL 4, 5 E 6
ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 7,61 28.000 213.080,00

0004 ROTA
PALHADA/VICINAL 9
GUARANTÃƒ ONIBUS
CAPACIDADE MINIMA
40 ALUNOS SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 8,31 26.000 216.060,00

0005 ROTA PEQUI/ARAXÃ�
Ã”NIBUS CAPACIDADE
MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 6,70 28.000 187.600,00

0006 ROTA
BAMBU/GIOVANNI
QUEIROZ/MARAJOARA/
PAU D`ARCO ONIBUS
CAPACIDADE MINIMA
40 ALUNOS SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 8,31 28.000 232.680,00

0007 ROTA VILA DOS
ANJOS/SOJA BOA
SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE
ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 7,80 34.000 265.200,00

0008 ROTA GUARANTÃƒ
VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 Ã”NIBUS CAPACIDADE
MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 7,80 27.400 213.720,00
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0009 ROTA PAU
D`ARCO/ALUNOS
ESPECIAIS VAN
CAPACIDADE MINIMA
16 ALUNOS SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 7,00 18.000 126.000,00

0010 ROTA
ESCONDIDO/CHAPÃ‰U
DE
PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO
Ã”NIBUS CAP. MINIMA
40 ALUNOS SENTADOS

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

TORINO 1722 MERCEDES BENZ 8,31 39.200 325.752,00

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.

DECLARAÇÕES ANEXO AO EDITAL Apresentar todas as declarações que estão como anexo ao Edital

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 - ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO QUEIROZ/DR. MARCOS VAN MINIMO 16
ESTUDANTES SENTADOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
09:57:00

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

50.000 R$ 7,05 R$ 352.500,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:13:58

VAN FIAT DUCATTO 50.000 R$ 7,05 R$ 352.500,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:40:56

SPRINTER 415
CDI ANO FAB
2012

MERCEDES
BENZ

50.000 R$ 7,00 R$ 350.000,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:14:03

MERCEDES
SPRINTER 313

MERCEDES
SPRINTER 313

50.000 R$ 7,05 R$ 352.500,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:33:53

SPRINTER 2.2
415 CDI 16
LUGARES

MERCEDES-
BENS

50.000 R$ 6,94 R$ 347.000,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:13:08

Sprinter Van/2011 Mercedes-Benz 50.000 R$ 7,04 R$ 352.000,00 Sim

0002 - ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ. PROMISSÃƒO/FAZ. RANCHO ALEGRE- Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
09:57:36

TORINO 1722 MERCEDES
BENS

43.600 R$ 7,83 R$ 341.388,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:14:37

PAS ONIBUS MERCEDES 43.600 R$ 7,80 R$ 340.080,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:31:18

Volkswagen 9.150
ANO 2012

Volkswagen 9.150
ANO 2012

43.600 R$ 7,78 R$ 339.208,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:14:29

VW 15190 VW 15190 43.600 R$ 7,83 R$ 341.388,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:14:37

Thunder +/2011 NEOBUS 43.600 R$ 7,82 R$ 340.952,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:34:10

VOLARE SENIOR
20

AGRALE/
MARCOPOLO

43.600 R$ 7,71 R$ 336.156,00 Sim

0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
09:58:13

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

28.000 R$ 7,83 R$ 219.240,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:15:09

PAS ONIBUS MERCEDES 28.000 R$ 7,80 R$ 218.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:31:56

Volkswagen 9.150
ANO 2012

Volkswagen 9.150
ANO 2012

28.000 R$ 7,78 R$ 217.840,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:14:52

VW 15190 VW 15190 28.000 R$ 7,83 R$ 219.240,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:17:04

LO 916 E/2014 MERCEDES-
BENZ

28.000 R$ 7,82 R$ 218.960,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:34:28

VOLARE SENIOR
20

AGRALE/
MARCOPOLO

28.000 R$ 7,71 R$ 215.880,00 Sim

0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
09:58:47

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

26.000 R$ 8,31 R$ 216.060,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:15:43

PAS ONIBUS MERCEDES 26.000 R$ 8,30 R$ 215.800,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:34:11

Torino U ano
2012Mercedes-
Benz/Marcopolo

Torino U ano
2012Mercedes-
Benz/Marcopolo

26.000 R$ 8,30 R$ 215.800,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:15:13

VW17230 VW17230 26.000 R$ 8,31 R$ 216.060,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:18:31

1722/ 2011 MERCEDES-
BENZ

26.000 R$ 8,30 R$ 215.800,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:34:49

IDEALE VOLKSWAGEM/
MARCOPOLO

26.000 R$ 8,15 R$ 211.900,00 Sim

0005 - ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
09:59:28

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

28.000 R$ 8,31 R$ 232.680,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:16:10

PAS ONIBUS MERCEDES 28.000 R$ 8,30 R$ 232.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:35:33

Mercedes-
Benz/Marcopolo
Torino U ano2012

Mercedes-
Benz/Marcopolo
Torino U ano2012

28.000 R$ 8,30 R$ 232.400,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:15:49

VW17230 VW17230 28.000 R$ 8,31 R$ 232.680,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:19:32

1722/ 2011 MERCEDES-
BENZ

28.000 R$ 8,30 R$ 232.400,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:35:15

IDEALE VOLKSWAGEM/
MARCOPOLO

28.000 R$ 8,15 R$ 228.200,00 Sim

0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
10:00:00

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

28.000 R$ 8,31 R$ 232.680,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:16:41

PAS ONIBUS MERCEDES 28.000 R$ 8,30 R$ 232.400,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:36:17

Mercedes-
Benz/Marcopolo
Torino U ano2012

Mercedes-
Benz/Marcopolo
Torino U ano2012

28.000 R$ 8,30 R$ 232.400,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:16:18

VW17230 VW17230 28.000 R$ 8,31 R$ 232.680,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:20:26

1722/ 2011 MERCEDES-
BENZ

28.000 R$ 8,30 R$ 232.400,00 Sim
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ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:35:34

IDEALE AGRALE/
MARCOPOLO

28.000 R$ 8,15 R$ 228.200,00 Sim

0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
10:00:29

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

34.000 R$ 7,83 R$ 266.220,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:17:14

PAS ONIBUS MERCEDES 34.000 R$ 7,80 R$ 265.200,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:37:00

Volkswagen 9.150
ANO 2012

Volkswagen 9.150
ANO 2012

34.000 R$ 7,78 R$ 264.520,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:16:37

VW15190 VW15190 34.000 R$ 7,83 R$ 266.220,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:22:07

Volare V8L/2013 AGRALE 34.000 R$ 7,82 R$ 265.880,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:35:54

VOLARE SENIOR
20

AGRALE/
MARCOPOLO

34.000 R$ 7,71 R$ 262.140,00 Sim

0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
10:01:08

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

27.400 R$ 7,83 R$ 214.542,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:17:45

PAS ONIBUS MERCEDES 27.400 R$ 7,80 R$ 213.720,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:37:42

Volkswagen 9.150
ANO 2012

Volkswagen 9.150
ANO 2012

27.400 R$ 7,78 R$ 213.172,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:17:11

VW15190 VW15190 27.400 R$ 7,83 R$ 214.542,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:23:35

Sprinter Van/2011 MERCEDES-
BENZ

27.400 R$ 7,82 R$ 214.268,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:36:11

VOLARE SENIOR
20

AGRALE/
MARCOPOLO

27.400 R$ 7,71 R$ 211.254,00 Sim

0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
10:01:40

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

18.000 R$ 7,05 R$ 126.900,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:18:22

VAN FIAT DUCATTO 18.000 R$ 7,05 R$ 126.900,00 Sim

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:40:10

SPRINTER 415
CDI ANO DE FAB
2012

MERCEDES
BENZ

18.000 R$ 7,00 R$ 126.000,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:17:32

MERCEDES
SPRINTER 313

MERCEDES
SPRINTER 313

18.000 R$ 7,05 R$ 126.900,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:24:38

Sprinter Van/2011 MERCEDES-
BENZ

18.000 R$ 7,04 R$ 126.720,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:36:31

SPRINTER 2.2
415 CDI 16
LUGARES

MERCEDES-
BENS

18.000 R$ 6,94 R$ 124.920,00 Sim

0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

28.166.871/0001-
07

03/02/2022 -
10:02:13

TORINO 1722 MERCEDES
BENZ

39.200 R$ 8,31 R$ 325.752,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

08/02/2022 -
20:18:59

PAS ONIBUS MERCEDES 39.200 R$ 8,30 R$ 325.360,00 Sim
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BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-
90

09/02/2022 -
15:44:37

Marcopolo Torino
U ano 2012

Mercedes-Benz 39.200 R$ 8,30 R$ 325.360,00 Sim

F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-
32

09/02/2022 -
19:17:59

VW17230 VW17230 39.200 R$ 8,31 R$ 325.752,00 Sim

J. L. CONSTRUCOES
E SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-
47

09/02/2022 -
23:26:17

1722/ 2011 MERCEDES-
BENZ

39.200 R$ 8,30 R$ 325.360,00 Sim

ALEFE LOCACOES
EIRELI

40.179.843/0001-
11

09/02/2022 -
23:36:46

IDEALE AGRALE/
MARCOPOLO

39.200 R$ 8,15 R$ 319.480,00 Sim

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

MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI 22.823.674/0001-29 60 dias

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 60 dias

J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 01.667.733/0001-47 60 dias

ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 28.166.871/0001-07 60 dias

F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI 28.143.119/0001-32 60 dias

ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 60 dias

Lances Enviados
0001 - ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO QUEIROZ/DR. MARCOS VAN MINIMO 16
ESTUDANTES SENTADOS.
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 09:57:00 7,05 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:13:58 7,05 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:26:40

09/02/2022 - 15:40:56 7,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

09/02/2022 - 19:14:03 7,05 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:13:08 7,04 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

09/02/2022 - 23:33:53 6,94 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:31:45

10/02/2022 - 09:42:46 6,74 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:43:42 6,63 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

10/02/2022 - 09:43:57 6,53 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:26:40

10/02/2022 - 09:45:39 6,43 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:46:08 6,33 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:31:45
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10/02/2022 - 09:46:23 6,23 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

10/02/2022 - 09:47:07 6,13 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:47:25 6,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:26:40

10/02/2022 - 09:48:03 5,90 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:31:45

10/02/2022 - 09:48:22 5,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

10/02/2022 - 09:48:40 5,70 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:26:40

10/02/2022 - 09:49:45 5,50 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:31:45

10/02/2022 - 09:50:19 5,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

10/02/2022 - 09:51:37 5,30 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:26:40

10/02/2022 - 09:52:11 5,20 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:31:45

10/02/2022 - 09:52:17 5,10 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

10/02/2022 - 09:53:58 5,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:26:40

10/02/2022 - 09:54:40 4,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:24

0002 - ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ. PROMISSÃƒO/FAZ. RANCHO ALEGRE- Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 09:57:36 7,83 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:14:37 7,80 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:00
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09/02/2022 - 15:31:18 7,78 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

09/02/2022 - 19:14:29 7,83 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:14:37 7,82 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49

09/02/2022 - 23:34:10 7,71 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:33:13

10/02/2022 - 09:42:21 7,61 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:43:47 7,51 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:00

10/02/2022 - 09:44:03 7,41 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49

10/02/2022 - 09:45:19 7,31 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:46:15 7,21 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:33:13

10/02/2022 - 09:46:28 7,11 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49

10/02/2022 - 09:46:52 7,01 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:47:36 6,90 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:00

10/02/2022 - 09:48:07 6,80 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:33:13

10/02/2022 - 09:48:20 6,70 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:48:29 6,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49

10/02/2022 - 09:49:49 6,40 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:33:13

10/02/2022 - 09:50:00 6,30 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:00

10/02/2022 - 09:50:25 6,20 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49
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10/02/2022 - 09:52:05 6,10 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:33:13

10/02/2022 - 09:52:25 6,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49

10/02/2022 - 09:54:05 5,90 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:00

10/02/2022 - 09:54:46 5,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:50:49

0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 09:58:13 7,83 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:15:09 7,80 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio
deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:39:19

09/02/2022 - 15:31:56 7,78 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

09/02/2022 - 19:14:52 7,83 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:17:04 7,82 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:25

09/02/2022 - 23:34:28 7,71 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:35:13

10/02/2022 - 09:42:29 7,61 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:43:12 7,51 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

10/02/2022 - 09:43:37 7,41 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio
deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:39:19

10/02/2022 - 09:44:05 7,31 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54
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10/02/2022 - 09:44:23 7,21 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:25

10/02/2022 - 09:45:16 7,11 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio
deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:39:19

10/02/2022 - 09:45:35 7,01 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

10/02/2022 - 09:46:23 6,91 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:35:13

10/02/2022 - 09:46:38 6,81 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:25

10/02/2022 - 09:47:46 6,70 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio
deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:39:19

10/02/2022 - 09:48:13 6,60 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:35:13

10/02/2022 - 09:48:29 6,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

10/02/2022 - 09:48:36 6,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:25

10/02/2022 - 09:48:49 6,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

10/02/2022 - 09:49:56 6,10 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:35:13

10/02/2022 - 09:50:07 6,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

10/02/2022 - 09:50:24 5,90 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio
deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:39:19
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10/02/2022 - 09:51:57 5,80 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:35:13

10/02/2022 - 09:52:18 5,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:54:54

0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 09:58:47 8,31 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:15:43 8,30 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:40

09/02/2022 - 15:34:11 8,30 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

09/02/2022 - 19:15:13 8,31 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:18:31 8,30 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

09/02/2022 - 23:34:49 8,15 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:45:03

10/02/2022 - 09:43:27 8,05 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:40

10/02/2022 - 09:43:56 7,94 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:44:40 7,84 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:45:21 7,74 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:45:36 7,64 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:40



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 10:39:51.
Código verificador: 263EE3

Página 12 de 53

10/02/2022 - 09:46:16 7,54 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:46:31 7,44 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:45:03

10/02/2022 - 09:46:47 7,34 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:47:55 7,20 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:40

10/02/2022 - 09:48:19 7,10 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:45:03

10/02/2022 - 09:48:40 7,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:48:53 6,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:49:20 6,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:50:08 6,70 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:45:03

10/02/2022 - 09:50:55 6,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:51:48 6,50 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:45:03

10/02/2022 - 09:52:02 6,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:52:22 6,30 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:40
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10/02/2022 - 09:52:37 6,20 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:52:58 6,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:54:16 6,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:54:54 5,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:55:45 5,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:41:45

10/02/2022 - 09:56:21 5,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

10/02/2022 - 09:57:32 5,60 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:40

10/02/2022 - 09:58:08 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:08

0005 - ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 09:59:28 8,31 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:16:10 8,30 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:59

09/02/2022 - 15:35:33 8,30 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Válido

09/02/2022 - 19:15:49 8,31 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:19:32 8,30 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 10:39:51.
Código verificador: 263EE3

Página 14 de 53

09/02/2022 - 23:35:15 8,15 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:06

10/02/2022 - 09:42:57 8,05 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:43:18 7,95 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:59

10/02/2022 - 09:44:57 7,85 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25

10/02/2022 - 09:45:28 7,75 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:45:44 7,65 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:59

10/02/2022 - 09:46:07 7,55 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:46:37 7,45 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:06

10/02/2022 - 09:47:02 7,35 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25

10/02/2022 - 09:47:20 7,25 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:48:09 7,15 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:59

10/02/2022 - 09:48:29 7,05 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:06

10/02/2022 - 09:48:34 6,95 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:49:12 6,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25

10/02/2022 - 09:50:48 6,70 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

10/02/2022 - 09:51:10 6,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25

10/02/2022 - 09:51:21 6,50 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:59

10/02/2022 - 09:51:30 6,40 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:06
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10/02/2022 - 09:52:43 6,30 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25

10/02/2022 - 09:54:38 6,10 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:27:59

10/02/2022 - 09:54:53 6,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:25

0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 10:00:00 8,31 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:16:41 8,30 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:37

09/02/2022 - 15:36:17 8,30 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

09/02/2022 - 19:16:18 8,31 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:20:26 8,30 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

09/02/2022 - 23:35:34 8,15 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:22

10/02/2022 - 09:43:05 8,05 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:37

10/02/2022 - 09:44:36 7,94 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:45:19 7,84 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:45:52 7,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:37
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10/02/2022 - 09:46:29 7,64 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:46:44 7,54 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:22

10/02/2022 - 09:47:10 7,44 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:48:19 7,30 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:37

10/02/2022 - 09:48:38 7,20 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:22

10/02/2022 - 09:48:59 7,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:49:19 7,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:49:57 6,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:50:09 6,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:50:31 6,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:51:08 6,50 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:22

10/02/2022 - 09:51:17 6,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:51:36 6,30 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:22
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10/02/2022 - 09:52:34 6,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:52:55 6,10 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:53:12 6,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:53:46 5,90 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:37

10/02/2022 - 09:54:04 5,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:54:37 5,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:55:25 5,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:56:08 5,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:57:03 5,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:57:21 5,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:57:37 5,20 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26
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10/02/2022 - 09:57:55 5,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:58:23 5,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:59:26

10/02/2022 - 09:59:14 4,90 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

10/02/2022 - 09:59:58 4,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - 10/02/2022 10:01:05

10/02/2022 - 10:00:30 4,70 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 16:55:35

0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 10:00:29 7,83 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:17:14 7,80 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:58

09/02/2022 - 15:37:00 7,78 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

09/02/2022 - 19:16:37 7,83 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Válido

09/02/2022 - 23:22:07 7,82 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

09/02/2022 - 23:35:54 7,71 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:58

10/02/2022 - 09:42:54 7,61 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:58

10/02/2022 - 09:44:48 7,51 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55
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10/02/2022 - 09:45:29 7,41 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:45:59 7,31 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:58

10/02/2022 - 09:46:51 7,21 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:58

10/02/2022 - 09:47:18 7,11 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:48:28 7,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:58

10/02/2022 - 09:48:45 6,90 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:58

10/02/2022 - 09:49:28 6,80 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:49:40 6,70 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:58

10/02/2022 - 09:50:02 6,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:50:22 6,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 09:50:41 6,40 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:36:58

10/02/2022 - 09:51:37 6,30 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:53:05 6,20 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:28:58

10/02/2022 - 09:53:15 6,10 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52
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10/02/2022 - 09:53:31 6,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 09:53:54 5,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:54:44 5,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 09:55:19 5,70 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:56:00 5,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 09:56:24 5,50 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:56:59 5,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 09:57:47 5,30 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:58:27 5,20 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 09:59:11 5,10 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 09:59:23 5,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55
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10/02/2022 - 09:59:41 4,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 10:00:42 4,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 10:01:08 4,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 10:01:30 4,50 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 10:02:27 4,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 10:03:23 4,30 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 10:03:41 4,20 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

10/02/2022 - 10:05:29 4,10 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:00:55

10/02/2022 - 10:06:24 4,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:51:52

23/03/2022 - 09:55:33 7,80 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 10:01:08 7,83 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:17:45 7,80 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17
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09/02/2022 - 15:37:42 7,78 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:01:16

09/02/2022 - 19:17:11 7,83 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

09/02/2022 - 23:23:35 7,82 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

09/02/2022 - 23:36:11 7,71 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:22

10/02/2022 - 09:42:43 7,61 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17

10/02/2022 - 09:43:27 7,51 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:45:37 7,41 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:46:06 7,31 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17

10/02/2022 - 09:46:27 7,21 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:46:33 7,11 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17

10/02/2022 - 09:47:01 6,91 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:22

10/02/2022 - 09:47:33 6,81 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13
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10/02/2022 - 09:48:10 6,71 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:48:51 6,61 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:22

10/02/2022 - 09:49:28 6,50 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17

10/02/2022 - 09:49:36 6,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:50:35 6,30 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:22

10/02/2022 - 09:50:53 6,20 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17

10/02/2022 - 09:51:02 6,10 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:22

10/02/2022 - 09:51:47 6,00 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:51:54 5,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:52:44 5,80 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:53:08 5,70 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:53:29 5,60 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:17
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10/02/2022 - 09:53:46 5,50 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:54:02 5,40 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:55:14 5,30 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:55:33 5,20 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:55:55 5,10 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:56:14 5,00 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:56:35 4,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 09:57:14 4,80 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 17:03:37

10/02/2022 - 09:57:52 4,70 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13
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10/02/2022 - 09:58:43 4,60 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:01:16

10/02/2022 - 09:59:25 4,50 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

10/02/2022 - 10:01:06 4,40 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:01:16

10/02/2022 - 10:01:16 4,30 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:13

23/03/2022 - 09:55:41 7,80 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 10:01:40 7,05 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:18:22 7,05 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:36

09/02/2022 - 15:40:10 7,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado no oficio por email, Senhor Pregoeiro da
Prefeitura Municipal de Pau D’arco - Pará.
O respeitável julgamento do pedido de desistência interposto recai
nesse momento para sua
responsabilidade, o qual a empresa confia na lisura, na isonomia e na
imparcialidade a ser praticada no
julgamento em questão, buscando pelo cumprimento dos
compromissos assumidos para esta digníssima
administração. 23/03/2022 09:46:38

09/02/2022 - 19:17:32 7,05 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:56:34

09/02/2022 - 23:24:38 7,04 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:42:29

09/02/2022 - 23:36:31 6,94 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:50

10/02/2022 - 09:42:31 6,84 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:36
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10/02/2022 - 09:43:38 6,74 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:56:34

10/02/2022 - 09:45:49 6,64 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 23/03/2022 09:42:29

10/02/2022 - 09:46:26 6,54 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:36

10/02/2022 - 09:46:38 6,44 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:56:34

10/02/2022 - 09:47:07 6,34 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:50

10/02/2022 - 09:48:15 6,24 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:56:34

10/02/2022 - 09:49:00 6,10 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:36

10/02/2022 - 09:49:23 6,00 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:37:50

10/02/2022 - 09:51:15 5,90 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:56:34

10/02/2022 - 09:52:33 5,80 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:36

10/02/2022 - 09:53:54 5,70 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A devida
desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do
combustível nesses últimos dias os custos aumentaram
consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção
do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços
pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos
por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:56:34
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23/03/2022 - 09:55:53 7,00 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS
Data Valor CNPJ Situação

03/02/2022 - 10:02:13 8,31 (proposta) 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Válido

08/02/2022 - 20:18:59 8,30 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:51

09/02/2022 - 15:44:37 8,30 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:02:39

09/02/2022 - 19:17:59 8,31 (proposta) 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

09/02/2022 - 23:26:17 8,30 (proposta) 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

09/02/2022 - 23:36:46 8,15 (proposta) 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:38:27

10/02/2022 - 09:43:51 8,05 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:46:10 7,95 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:46:16 7,85 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:51

10/02/2022 - 09:46:50 7,75 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:47:15 7,65 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:38:27
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10/02/2022 - 09:48:07 7,55 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:48:21 7,45 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:48:54 7,30 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:51

10/02/2022 - 09:49:16 7,20 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:38:27

10/02/2022 - 09:49:40 7,10 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:49:52 7,00 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:50:26 6,90 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:50:42 6,80 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:51

10/02/2022 - 09:50:54 6,70 40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

Cancelado - Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em
virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso
VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no
Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes. 23/03/2022
09:38:27

10/02/2022 - 09:51:27 6,60 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:52:03 6,50 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34
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10/02/2022 - 09:52:29 6,40 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:53:18 6,30 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste
comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem
prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél,
solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa
desistência do referido processo. 23/03/2022 09:29:51

10/02/2022 - 09:53:30 6,20 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:53:37 6,10 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:54:14 6,00 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:55:32 5,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:55:46 5,80 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:56:06 5,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:56:21 5,50 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:56:29 5,40 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34
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10/02/2022 - 09:56:42 5,30 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:58:01 5,20 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:58:21 5,00 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:58:34 4,90 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

10/02/2022 - 09:58:52 4,80 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES
EIRELI

Cancelado - Como solicitado pela empresa por email, A referida
desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012
conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no
momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos
mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a
ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração
municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que nos
levaram a tal pedido. 21/03/2022 17:02:39

10/02/2022 - 09:59:24 4,70 28.143.119/0001-32 - F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI

Cancelado - A devida desistência se dá pelo fato que devido ao
aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o
compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso
pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da
licitação e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA,
vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.
21/03/2022 16:57:59

10/02/2022 - 09:59:50 4,60 01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Como solicitado por email pela empresa, A referida
desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de
quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora,
sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto
desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução
dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’
arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal
pedido. 21/03/2022 16:52:34

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 23/03/2022 - 11:43:39 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

FGTS 18-04 AD Empre.pdf

0002 23/03/2022 - 11:44:13 28.166.871/0001-07 - ADSERV
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Municipal Empre 02-05.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

03/02/2022 -
11:08

RICARDO
GOMES DE
OLIVEIRA

01 adserv 03/02/2022 - RG

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:38

Ilgiomar Moraes
de Lima

20388642 DETRAN PA 05/07/2019 - RG

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899195&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4582652&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:40

Ilgiomar Moraes
de Lima

33219834272 - - - CPF

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:44

Ilgiomar Moraes
de Lima

22823674000129 RECEITA
FEDERAL

06/02/2022 - CNPJ

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:48

Ilgiomar Moraes
de Lima

01271109044547 TJ PARÁ 27/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:52

Ilgiomar Moraes
de Lima

702022080062265-6 SEFA PA 21/01/2022 20/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:54

Ilgiomar Moraes
de Lima

2022011818423787603905 CAIXA 20/01/2022 16/02/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:56

Ilgiomar Moraes
de Lima

2399845/2022 MT 21/01/2022 19/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:57

Ilgiomar Moraes
de Lima

1000051 PREFEITURA
MARITUBA

28/01/2022 28/02/2022 Alvará de
Funcionamento

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
19:59

Ilgiomar Moraes
de Lima

- - 09/07/2015 - Contrato Social

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
20:01

Ilgiomar Moraes
de Lima

- SEDUC PA 18/01/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
20:02

Ilgiomar Moraes
de Lima

- - - 30/04/2022 Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
20:03

Ilgiomar Moraes
de Lima

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
20:08

Ilgiomar Moraes
de Lima

- SEFIN MARITUBA 29/01/2022 29/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MORAES DE
LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS -
EIRELI

08/02/2022 -
20:09

Ilgiomar Moraes
de Lima

- RECEITA
FEDERAL

06/10/2021 04/04/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:09

João Neto Morais
Francisco

2022626 PCPA 12/02/2014 - RG

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:10

João Neto Morais
Francisco

36699772287 - - - CPF

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:13

João Neto Morais
Francisco

01667733000147 RECEITA
FEDERAL

09/02/2022 - CNPJ

BM LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
20:28

Ronniel Nunes
Rodrigues

- - 10/02/2022 - Contrato Social

BM LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
20:29

Ronniel Nunes
Rodrigues

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:31

João Neto Morais
Francisco

01071008988798 TJPA 07/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632811&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632820&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632841&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632841&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632848&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632848&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632848&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632873&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632885&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632885&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632897&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632897&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632897&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632921&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4632932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646550&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646568&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646674&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646679&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646679&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646679&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646690&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4646690&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:40

João Neto Morais
Francisco

- PREFEITURA 09/02/2022 10/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:44

João Neto Morais
Francisco

- - - 30/04/2022 Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
20:56

João Neto Morais
Francisco

- RECEITA
FEDERAL

18/01/2022 17/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
21:11

João Neto Morais
Francisco

2VI81JA17 PREFEITURA 04/02/2022 04/03/2022 Alvará de
Funcionamento

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
21:15

João Neto Morais
Francisco

2022012900411027477689 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

04/02/2022 27/02/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
21:30

João Neto Morais
Francisco

702022080117887-3 SEFA PA 08/02/2022 07/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:42

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

12084-A OAB/PA 23/05/2020 - RG

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
21:42

João Neto Morais
Francisco

- PREFEITURA 11/12/2019 - Atestado de
Capacidade Técnica

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:43

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

40096645334 - - - CPF

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:45

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

40179843000111 RFB 22/12/2020 - CNPJ

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
21:49

João Neto Morais
Francisco

4837170/2022 MINISTERIO DO
TRABALHO

08/02/2022 06/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:49

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

02021209059236 TJPA 02/02/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:51

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

702022080100011-0 SEFA/PA 02/02/2022 01/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

09/02/2022 -
21:52

João Neto Morais
Francisco

- - 04/02/2022 - Contrato Social

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:52

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

2022020215294878857346 CAIXA 02/02/2022 03/03/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:53

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

4243400/2022 TST 02/02/2022 31/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:55

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

32924 SEMFAZ
PARAUAPEBAS

18/02/2021 31/03/2022 Alvará de
Funcionamento

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:56

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

- - 22/12/2020 - Contrato Social

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:57

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

- WW
TRANSPORTES

06/12/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:58

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

- 0001802/2022 27/01/2022 27/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
21:59

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

- RFB 24/01/2022 23/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

09/02/2022 -
22:00

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

- - - 31/12/2022 Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

ALEFE
LOCACOES
EIRELI

10/02/2022 -
01:29

VITORIA
FERNANDES DA
SILVA

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

ADSERV
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

10/02/2022 -
08:47

Hugo Gonçalves
Marinelli

00992450276 - - - CPF

F R DA SILVA
NASCIMENTO
ROCHA EIRELI

10/02/2022 -
08:54

Francisca Regiane
Silva Nascimento
Rocha

28143119000132 SSPPA 25/01/2022 - CNPJ
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J. L.
CONSTRUCOES
E SERVICOS
EIRELI

10/02/2022 -
08:54

João Neto Morais
Francisco

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

21/03/2022 - 16:50:24 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0001 - ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO QUEIROZ/DR.
MARCOS VAN MINIMO 16 ESTUDANTES SENTADOS.

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:50:49 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0002 - ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ. PROMISSÃƒO/FAZ. RANCHO
ALEGRE- Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:51:25 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0005 - ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:51:52 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:52:13 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:52:34 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:54:54 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto
nossa frota encontra -se no momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a ofertar os
serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta
expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:55:08 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto
nossa frota encontra -se no momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a ofertar os
serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta
expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:55:35 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto
nossa frota encontra -se no momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a ofertar os
serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta
expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:56:34 F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-32 Item 0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE
MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A devida desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos desistência do item, vale
apena relatar que os custo com manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação
e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos por meio destas expor as razões que
nos levam a tal pedido.

21/03/2022 - 16:57:59 F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-32 Item 0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: A devida desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos aumentaram consideravelmente, não
sendo viável a empresa assinar o compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos desistência do item, vale apena relatar que os custo com
manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em questão e no intuito de
não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.

21/03/2022 - 16:59:26 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:00:55 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS
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Desclassificação: Como solicitado pela empresa por email, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto
nossa frota encontra -se no momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a ofertar os
serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta
expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:01:16 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado pela empresa por email, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto
nossa frota encontra -se no momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a ofertar os
serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta
expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:02:39 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado pela empresa por email, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto
nossa frota encontra -se no momento em outro estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando impedidos a ofertar os
serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta
expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:03:37 F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA
EIRELI

28.143.119/0001-32 Item 0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado pela empresa por email, A devida desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos
aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos desistência do item, vale
apena relatar que os custo com manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação
e em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos por meio destas expor as razões que
nos levam a tal pedido.

23/03/2022 - 09:26:40 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0001 - ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO QUEIROZ/DR.
MARCOS VAN MINIMO 16 ESTUDANTES SENTADOS.

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:27:00 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0002 - ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ. PROMISSÃƒO/FAZ. RANCHO
ALEGRE- Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:27:40 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:27:59 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0005 - ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:28:37 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:28:58 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:29:17 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:29:36 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE
MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:29:51 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:31:45 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0001 - ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO QUEIROZ/DR.
MARCOS VAN MINIMO 16 ESTUDANTES SENTADOS.

Desclassificação: Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:33:13 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0002 - ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ. PROMISSÃƒO/FAZ. RANCHO
ALEGRE- Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:35:13 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS
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Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:36:06 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0005 - ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:36:22 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:36:58 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE
ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:37:22 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:37:50 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE
MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:38:27 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:39:19 MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-29 Item 0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do
mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:41:25 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

23/03/2022 - 09:41:45 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

23/03/2022 - 09:42:29 J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

01.667.733/0001-47 Item 0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE
MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida desistência se dá pelo o fato de que o combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a
empresa ser declarada vencedora, sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

23/03/2022 - 09:45:03 ALEFE LOCACOES EIRELI 40.179.843/0001-11 Item 0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE
MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93,
declinamos da proposta ofertada no Processo Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:46:38 BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 Item 0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE
MINIMA 16 ALUNOS SENTADOS

Desclassificação: Como solicitado no oficio por email, Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pau D’arco - Pará.
O respeitável julgamento do pedido de desistência interposto recai nesse momento para sua
responsabilidade, o qual a empresa confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no
julgamento em questão, buscando pelo cumprimento dos compromissos assumidos para esta digníssima
administração.

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

11/02/2022 - 14:30 14/02/2022 - 18:00 17/02/2022 - 18:00

0001 - ROTA ENTRE SERRA/MARCELO/MARCELO QUEIROZ/DR. MARCOS VAN
MINIMO 16 ESTUDANTES SENTADOS.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 13:02:52 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO
E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO
BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.
A CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:16:57 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI –

1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA-
a) NÃO apresentou o ATO CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3
2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:28:26 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

13/02/2022 - 11:03:48 RECURSO EM ANEXO. RECURSO NOVO.pdf. Indeferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:15:34 RECURSO EM ANEXO. J.L LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 001.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:51 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:52 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:32:44 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

25/02/2022 - 09:33:45 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

0002 - ROTA FAZ. ALBERTO BRANCO/FAZ. PROMISSÃƒO/FAZ. RANCHO
ALEGRE- Ã”NIBUS CAP. MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 13:03:41 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO
E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO
BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.
A CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:17:23 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI –

1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA-
a) NÃO apresentou o ATO CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3
2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido
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20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:28:31 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

13/02/2022 - 11:04:20 RECURSO EM ANEXO. RECURSO NOVO.pdf. Indeferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:16:27 RECURSO EM ANEXO. J.L LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 002.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:52 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:52 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:41:06 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

25/02/2022 - 09:41:29 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

0003 - ROTA VICINAL 4, 5 E 6 ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS
SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:16:07 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI.
BM LOCACOES EIRELI
1)DA HABILITAÇÃO JURÍDICA -
a)NÃO APRESENTOU o ATO CONSTITUTIVO,(contrato social) INFRINGINDO O
ITEM 9.8.3
2)NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
a) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:16:53 RECURSO EM ANEXO. BM LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 003.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

16/02/2022 - 15:30 face as razões recursais interpostas no bojo do Pregão
Eletrônico de nº. 004/2022 - FME – SRP.
CONTRARRAZAO PAU DARCO.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:52 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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25/02/2022 - 09:36:10 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE X BM.pdf.

0004 - ROTA PALHADA/VICINAL 9 GUARANTÃƒ ONIBUS CAPACIDADE MINIMA 40
ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:15:28 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI
BM LOCACOES EIRELI
1)DA HABILITAÇÃO JURÍDICA -
a)NÃO APRESENTOU o ATO CONSTITUTIVO,(contrato social) INFRINGINDO O
ITEM 9.8.3
2)NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
a) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:17:12 RECURSO EM ANEXO. BM LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 004.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

16/02/2022 - 15:31 face as razões recursais interpostas no bojo do Pregão
Eletrônico de nº. 004/2022 - FME – SRP.
CONTRARRAZAO PAU DARCO.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:53 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:42:33 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE X BM.pdf.

0005 - ROTA PEQUI/ARAXÃ� Ã”NIBUS CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS
SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 13:04:18 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO
E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO
BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.
A CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:17:50 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI –

1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA-
a) NÃO apresentou o ATO CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3
2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:28:46 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

13/02/2022 - 11:04:53 RECURSO EM ANEXO RECURSO NOVO.pdf. Indeferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:17:34 RECURSO EM ANEXO. J.L LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 005.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

16/02/2022 - 15:31 face as razões recursais interpostas no bojo do Pregão
Eletrônico de nº. 004/2022 - FME – SRP.
CONTRARRAZAO PAU DARCO.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:53 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:53 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:43:59 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

25/02/2022 - 09:44:17 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

0006 - ROTA BAMBU/GIOVANNI QUEIROZ/MARAJOARA/ PAU D`ARCO ONIBUS
CAPACIDADE MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:12:28 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI.

1- A empresa NÃO apresentou proposta conforme exigência do Edital, conforme
determina os subitens 6.1.1 a 6.1.3
2- DA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) –
a) NÃO Apresentou Certidão Negativa de Falência expedida por distribuidor do
município de sua sede. Afrontando o Item. 9.10.1
b) NÃO apresentou O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:14:54 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI.
BM LOCACOES EIRELI
1)DA HABILITAÇÃO JURÍDICA -
a)NÃO APRESENTOU o ATO CONSTITUTIVO,(contrato social) INFRINGINDO O
ITEM 9.8.3
2)NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
a) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:18:04 RECURSO EM ANEXO. BM LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 006.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

16/02/2022 - 15:32 face as razões recursais interpostas no bojo do Pregão
Eletrônico de nº. 004/2022 - FME – SRP.
CONTRARRAZAO PAU DARCO.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:53 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido
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Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:43:05 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE X BM.pdf.

0007 - ROTA VILA DOS ANJOS/SOJA BOA SORTE/MÃ‰DIO/FACULDADE ONIBUS
CAPACIDADE MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 13:04:30 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO
E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO
BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.
A CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:18:15 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI –

1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA-
a) NÃO apresentou o ATO CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3
2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:28:55 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:18:33 RECURSO EM ANEXO. J.L LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 007.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:54 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:44:57 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

0008 - ROTA GUARANTÃƒ VICINAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ã”NIBUS CAPACIDADE
MINIMA 29 ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 13:05:16 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO
E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO
BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.
A CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

Deferido
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40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:19:02 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI –

1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA-
a) NÃO apresentou o ATO CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3
2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:29:01 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:18:53 RECURSO EM ANEXO. J.L LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 008.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:54 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:45:22 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

0009 - ROTA PAU D`ARCO/ALUNOS ESPECIAIS VAN CAPACIDADE MINIMA 16
ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 12:59:23 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO AENDEUS OS SEGUINTES ITENS: 9.1.2, 9.1.3,
9.1.4 E 9.1.5.
TAMBÉM NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO,
TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:27:14 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F R DA SILVA
NASCIMENTO ROCHA EIRELI.

1- A empresa NÃO apresentou proposta conforme exigência do Edital, conforme
determina os subitens 6.1.1 a 6.1.3
2- DA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) –
a) NÃO Apresentou Certidão Negativa de Falência expedida por distribuidor do
município de sua sede. Afrontando o Item. 9.10.1
b) NÃO apresentou O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:29:05 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

13/02/2022 - 11:05:18 RECURSO EM ANEXO RECURSO NOVO.pdf. Indeferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:19:19 RECURSO EM ANEXO. F R DA SILVA NASCIMENTO
- RECURSO ADMINISTRATIVO PE -item 009.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:54 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:55 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

25/02/2022 - 09:38:02 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE X FR DA SILVA.pdf.

25/02/2022 - 09:38:22 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE X FR DA SILVA.pdf.

0010 - ROTA ESCONDIDO/CHAPÃ‰U DE PALHA/TABOQUINHA/BOA
SORTE/MÃ‰DIO Ã”NIBUS CAP. MINIMA 40 ALUNOS SENTADOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 13:05:38 BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO
E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO
BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM
ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.
A CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

Deferido

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:19:24 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI –

1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA-
a) NÃO apresentou o ATO CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3
2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social no caso o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

Deferido

20.548.634/0001-90 - BM
LOCACOES EIRELI

11/02/2022 - 14:29:10 A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME,
NÃO MERECERE PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO
CONSOLIDADO, CONFORME ITEM
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva; O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME
EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM TODA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA
APENAS DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO
CERTAME, COM ALEGAÇÕES INFUNDADAS

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

40.179.843/0001-11 - ALEFE
LOCACOES EIRELI

14/02/2022 - 16:19:38 RECURSO EM ANEXO. J.L LOCAÇÕES - RECURSO
ADMINISTRATIVO PE - item 010.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

01.667.733/0001-47 - J. L.
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

17/02/2022 - 13:55 CONTRARRAZÕES EM DOCUMENTO ANEXO.
CONTRARRAZOES.PE.SRP.004.2022.PMPD.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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25/02/2022 - 09:45:55 Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e
vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, esta
assessoria jurídica decide pelo indeferimento dos recursos PARECER RECURSO ADMINISTRATIVO ALEFE E MORAES X JL
CONSTRUÇÕES.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

26/01/2022 - 09:03:24 Sistema O processo foi retificado em 26/01/2022 às 09:03.

26/01/2022 - 09:03:24 Sistema Motivo: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ANTENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO
(ESTADUAL E MUNICIPAL), DO MUNICIPIO DE PAU D’ARCO/PA.

26/01/2022 - 10:18 Sistema O processo foi republicado em 26/01/2022 às 10:18.

10/02/2022 - 09:12:24 Pregoeiro Bom dia senhores(a) licitantes

10/02/2022 - 09:12:50 Pregoeiro Vamos dá início ao certame

10/02/2022 - 09:13:21 Pregoeiro Primeiro vamos colocar algumas regras do edital

10/02/2022 - 09:13:53 Pregoeiro 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou serviços.

10/02/2022 - 09:14:33 Pregoeiro 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10/02/2022 - 09:15:17 Pregoeiro 17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas, a não ser nos casos quando o(s) preço(s) registrado(s) tornar(em)-se inferior(es) ou
superior(es) ao(s) praticado(s) no mercado, então o Órgão Gerenciador poderá, a requerimento da
contratada, com a devida comprovação, nos termos da alínea 1Cd 1D, inciso II, artigo 65 da Lei Federal no
8.666/93. conceder aumento ou supressão no(s) valor(es) contratado(s).

10/02/2022 - 09:16:24 Pregoeiro as Empresas vencedoras do certame deverão apresentar

10/02/2022 - 09:16:36 Pregoeiro a) registro do veículo como sendo de passageiros;

10/02/2022 - 09:16:56 Pregoeiro b) Certificado de registro e licenciamento dos veículos, em dias, não sendo aceito licenciamento vencido e
sendo ano dos veículos no máximo 10 anos de uso.

10/02/2022 - 09:17:11 Pregoeiro C) documento comprobatório de propriedade e/ou posse do veículo em nome do licitante vencedor ou sócio.

10/02/2022 - 09:17:25 Pregoeiro d) Laudo técnico de vistoria do (s) veículo (s) emitido por órgão responsável pela fiscalização do trânsito
(vinculado ao DETRAN), com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias, atestando
condições do (s) veículo (s) para o Transporte Escolar. Obs.: A autorização deve está fixada na parte interna
dos veículos, em local visível.

10/02/2022 - 09:17:44 Pregoeiro e) Comprovante de seguro com cobertura de acidentes pessoais por passageiro, nos casos de mortes e por
invalidez permanente.

10/02/2022 - 09:17:58 Pregoeiro f) Apresentação de veículo com cinto de segurança em número igual à lotação, vedada a condução de
escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante;

10/02/2022 - 09:18:15 Pregoeiro g) - Equipar os veículos com equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo
(tacógrafo), nos termos do artigo 105, II, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); OBS: Os discos
devem ser trocados todos os dias e guardados pelo período de seis meses, podendo ser exibidos ao Detran
por ocasião da vistoria especial.

10/02/2022 - 09:18:30 Pregoeiro h) Apresentação do veículo com pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico
ESCOLAR, em preto, nos termos do artigo 136, III, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

10/02/2022 - 09:23:30 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

10/02/2022 - 09:39:43 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

10/02/2022 - 09:39:43 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

10/02/2022 - 09:39:43 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

10/02/2022 - 09:39:43 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.

10/02/2022 - 09:40:25 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:25 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:26 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:26 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:30 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:30 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:31 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:31 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:32 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:32 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:34 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:34 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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10/02/2022 - 09:40:35 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:35 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:37 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:37 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:38 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:38 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:40:39 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 09:40:39 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/02/2022 - 09:54:19 Sistema O item 0003 foi encerrado.

10/02/2022 - 09:55:09 Pregoeiro 12.21. Abastecidos de combustível e com toda a manutenção corretiva e preventiva, compreendendo
operadores, que serão os condutores dos veículos, nele incluídos todos os tributos (impostos e taxas),
salários dos motoristas, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas diretas e indiretas, como reformas,
seguros, licenciamentos, pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor,
elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes e benefícios.

10/02/2022 - 09:55:27 Pregoeiro OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10/02/2022 - 09:55:56 Sistema O item 0009 foi encerrado.

10/02/2022 - 09:56:41 Sistema O item 0001 foi encerrado.

10/02/2022 - 09:56:47 Sistema O item 0002 foi encerrado.

10/02/2022 - 09:56:55 Sistema O item 0005 foi encerrado.

10/02/2022 - 09:57:35 Pregoeiro 12.22. Não será permitida a subcontratação do objeto

10/02/2022 - 10:00:08 Sistema O item 0004 foi encerrado.

10/02/2022 - 10:00:20 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4,80 para o item 0006 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

10/02/2022 - 10:01:05 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 4,80 para o item 0006 foi aprovado pelo pregoeiro.

10/02/2022 - 10:01:52 Sistema O item 0010 foi encerrado.

10/02/2022 - 10:02:31 Sistema O item 0006 foi encerrado.

10/02/2022 - 10:03:16 Pregoeiro obrigações da empresa

10/02/2022 - 10:03:16 Sistema O item 0008 foi encerrado.

10/02/2022 - 10:03:23 Pregoeiro 12.21. Abastecidos de combustível e com toda a manutenção corretiva e preventiva, compreendendo
operadores, que serão os condutores dos veículos, nele incluídos todos os tributos (impostos e taxas),
salários dos motoristas, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas diretas e indiretas, como reformas,
seguros, licenciamentos, pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio,

10/02/2022 - 10:08:24 Sistema O item 0007 foi encerrado.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0001 teve como arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI com lance de R$
4,90.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0002 teve como arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI com lance de R$
5,80.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0003 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5,70.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0004 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5,50.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0005 teve como arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI com lance de R$
6,00.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0006 teve como arrematante BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4,70.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0007 teve como arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI com lance de R$
4,00.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0008 teve como arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI com lance de R$
4,30.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0009 teve como arrematante F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 5,70.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema O item 0010 teve como arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI com lance de R$
4,60.

10/02/2022 - 10:09:33 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

10/02/2022 - 10:11:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/02/2022 às 12:12.

10/02/2022 - 10:19:53 F. F R DA SILVA NASC... Negociação Item 0009: Bom dia, o preço em que arrematamos está no limite de desconto.

10/02/2022 - 10:29:34 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 10:32:28 F. J. L. CONSTRUCOES... Negociação Item 0001: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSSE JA É O MENOR VALOR QUE PODEMOS
OFERTAR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10/02/2022 - 10:36:51 F. J. L. CONSTRUCOES... Negociação Item 0002: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSSE JA É O MENOR VALOR QUE PODEMOS
OFERTAR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10/02/2022 - 10:39:52 F. J. L. CONSTRUCOES... Negociação Item 0005: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSSE JA É O MENOR VALOR QUE PODEMOS
OFERTAR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10/02/2022 - 10:40:07 F. J. L. CONSTRUCOES... Negociação Item 0007: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSSE JA É O MENOR VALOR QUE PODEMOS
OFERTAR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10/02/2022 - 10:40:24 F. J. L. CONSTRUCOES... Negociação Item 0008: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSSE JA É O MENOR VALOR QUE PODEMOS
OFERTAR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10/02/2022 - 10:40:36 F. J. L. CONSTRUCOES... Negociação Item 0010: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSSE JA É O MENOR VALOR QUE PODEMOS
OFERTAR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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10/02/2022 - 10:54:42 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro (a) esse é nosso preço final

10/02/2022 - 10:54:49 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0004: Sr. Pregoeiro (a) esse é nosso preço final

10/02/2022 - 10:54:56 F. BM LOCACOES EIRELI Negociação Item 0006: Sr. Pregoeiro (a) esse é nosso preço final

10/02/2022 - 10:59:26 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 10:59:38 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 10:59:49 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 11:05:26 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 11:05:42 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 11:06:02 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 11:06:29 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 11:06:49 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 11:33:49 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

10/02/2022 - 12:17:48 Pregoeiro Boa tarde

10/02/2022 - 12:21:14 Pregoeiro Vamos parar para o almoço e o pregoeiro e a equipe de apoio vai analisar a documentação

10/02/2022 - 12:21:42 Pregoeiro as 15 horas voltaremos para analisamos as documentações

10/02/2022 - 15:07:50 Pregoeiro boa tarde

10/02/2022 - 15:09:19 Pregoeiro O Pregoeiro e a equipe de apoio estão analisando a documentação e a autenticidades delas

10/02/2022 - 18:33:50 Pregoeiro Como o horario está muito avançado, tenham uma boa noite e amanha as 9 horas abriremos o certame

11/02/2022 - 09:06:12 Pregoeiro Bom dia senhores(a) licitantes

11/02/2022 - 09:07:37 Pregoeiro O Pregoeiro e a equipe de Apoio estão analisando as documentações e as autenticidades delas

11/02/2022 - 12:28:36 Pregoeiro Boa tarde

11/02/2022 - 12:31:12 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:12 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:12 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:12 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:12 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:12 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:36 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:36 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:36 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI.

11/02/2022 - 12:31:55 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA
EIRELI.

11/02/2022 - 12:32:38 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2022 às 14:30.

11/02/2022 - 12:59:23 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0009.

11/02/2022 - 13:02:52 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

11/02/2022 - 13:03:41 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0002.

11/02/2022 - 13:04:18 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0005.

11/02/2022 - 13:04:30 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0007.

11/02/2022 - 13:05:16 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0008.

11/02/2022 - 13:05:38 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0010.

11/02/2022 - 14:12:28 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

11/02/2022 - 14:14:54 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

11/02/2022 - 14:15:28 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

11/02/2022 - 14:16:07 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

11/02/2022 - 14:16:57 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/02/2022 - 14:17:23 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

11/02/2022 - 14:17:50 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

11/02/2022 - 14:18:15 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

11/02/2022 - 14:19:02 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

11/02/2022 - 14:19:24 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.
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11/02/2022 - 14:27:14 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.

11/02/2022 - 14:28:26 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/02/2022 - 14:28:31 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

11/02/2022 - 14:28:46 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.

11/02/2022 - 14:28:55 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.

11/02/2022 - 14:29:01 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.

11/02/2022 - 14:29:05 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.

11/02/2022 - 14:29:10 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.

11/02/2022 - 14:59:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

11/02/2022 - 14:59:07 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A
DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL. A
CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

11/02/2022 - 14:59:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

11/02/2022 - 14:59:30 Sistema Intenção: 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA- a) NÃO apresentou o ATO
CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso
o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 14:59:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

11/02/2022 - 14:59:33 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:01:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

11/02/2022 - 15:01:04 Sistema Intenção: 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI. BM LOCACOES
EIRELI 1)DA HABILITAÇÃO JURÍDICA - a)NÃO APRESENTOU o ATO CONSTITUTIVO,(contrato social)
INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2)NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) a) NÃO
APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso o ano
de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:01:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

11/02/2022 - 15:01:43 Sistema Intenção: 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI BM LOCACOES
EIRELI 1)DA HABILITAÇÃO JURÍDICA - a)NÃO APRESENTOU o ATO CONSTITUTIVO,(contrato social)
INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2)NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) a) NÃO
APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso o ano
de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:02:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

11/02/2022 - 15:02:02 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A
DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL. A
CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

11/02/2022 - 15:02:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

11/02/2022 - 15:02:04 Sistema Intenção: 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA- a) NÃO apresentou o ATO
CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso
o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:02:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

11/02/2022 - 15:02:06 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:02:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

11/02/2022 - 15:02:52 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A
DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL. A
CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

11/02/2022 - 15:02:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

11/02/2022 - 15:02:55 Sistema Intenção: 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA- a) NÃO apresentou o ATO
CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso
o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:02:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

11/02/2022 - 15:02:58 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:03:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
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11/02/2022 - 15:03:25 Sistema Intenção: 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA
EIRELI. 1- A empresa NÃO apresentou proposta conforme exigência do Edital, conforme determina os
subitens 6.1.1 a 6.1.3 2- DA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) – a) NÃO Apresentou
Certidão Negativa de Falência expedida por distribuidor do município de sua sede. Afrontando o Item. 9.10.1
b) NÃO apresentou O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso o
ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:03:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

11/02/2022 - 15:03:27 Sistema Intenção: 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BM LOCACOES EIRELI. BM LOCACOES
EIRELI 1)DA HABILITAÇÃO JURÍDICA - a)NÃO APRESENTOU o ATO CONSTITUTIVO,(contrato social)
INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2)NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) a) NÃO
APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso o ano
de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:03:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

11/02/2022 - 15:03:46 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A
DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL. A
CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

11/02/2022 - 15:03:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

11/02/2022 - 15:03:48 Sistema Intenção: 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA- a) NÃO apresentou o ATO
CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso
o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:03:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

11/02/2022 - 15:03:50 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:04:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

11/02/2022 - 15:04:00 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A
DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL. A
CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

11/02/2022 - 15:04:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

11/02/2022 - 15:04:02 Sistema Intenção: 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA- a) NÃO apresentou o ATO
CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso
o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:04:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

11/02/2022 - 15:04:08 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:04:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

11/02/2022 - 15:04:29 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO AENDEUS OS SEGUINTES ITENS: 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 E 9.1.5.
TAMBÉM NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO DIÁRIO E NÃO
APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A DECLARAÇÃO
DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL.

11/02/2022 - 15:04:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

11/02/2022 - 15:04:31 Sistema Intenção: 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA
EIRELI. 1- A empresa NÃO apresentou proposta conforme exigência do Edital, conforme determina os
subitens 6.1.1 a 6.1.3 2- DA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10) – a) NÃO Apresentou
Certidão Negativa de Falência expedida por distribuidor do município de sua sede. Afrontando o Item. 9.10.1
b) NÃO apresentou O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso o
ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:04:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

11/02/2022 - 15:04:33 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:04:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

11/02/2022 - 15:04:57 Sistema Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS CERTIDÕES DO BALANÇO E DO LIVRO
DIÁRIO E NÃO APRESENTOU AS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALAÇO, TAMBÉM NÃO APRESENTOU A
DECLARAÇÃO DO ANEXO VI COM ASSINATURA DO CONTADOR CONFORME ESTÁ NO EDITAL. A
CNH DO PROPRIETÁRIO ESTÁ COM A DATA DE VENCIMENTO VENCIDA.

11/02/2022 - 15:04:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

11/02/2022 - 15:04:59 Sistema Intenção: 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – 1) NA HABILITAÇÃO JURÍDICA- a) NÃO apresentou o ATO
CONSTITUTIVO, INFRINGINDO O ITEM 9.8.3 2) NA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO - FINANCEIRA (9.10)
A) NÃO APRESENTOU O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social no caso
o ano de 2021, AFRONTANDO O SUBITEM 9.10.2

11/02/2022 - 15:05:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.
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11/02/2022 - 15:05:01 Sistema Intenção: A INTENSÃO DE RECURSO DA EMPRESA ALEFE LOCACOES EIRELI – ME, NÃO MERECERE
PROSPERAR, A EMPRESA BM APRESENTOU CONTRATRO CONSOLIDADO, CONFORME ITEM 9.8.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
O BALANÇO FOI APRESENTADO CONFORME EDITAL E ESTÁ NA PASTA CONTRATO SOCIAL COM
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, PORTANTO A EMPRESA MOSTRA APENAS
DESESPERANDO E TENTA PROTELAR O ANDAMNETO DO CERTAME, COM ALEGAÇÕES
INFUNDADAS

11/02/2022 - 15:07:14 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 14/02/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 17/02/2022 às 18:00.

13/02/2022 - 11:03:48 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME enviou recurso para o item
0001.

13/02/2022 - 11:04:20 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME enviou recurso para o item
0002.

13/02/2022 - 11:04:53 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME enviou recurso para o item
0005.

13/02/2022 - 11:05:18 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME enviou recurso para o item
0009.

14/02/2022 - 16:15:34 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0001.

14/02/2022 - 16:16:27 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0002.

14/02/2022 - 16:16:53 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0003.

14/02/2022 - 16:17:12 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0004.

14/02/2022 - 16:17:34 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0005.

14/02/2022 - 16:18:04 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0006.

14/02/2022 - 16:18:33 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0007.

14/02/2022 - 16:18:53 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0008.

14/02/2022 - 16:19:19 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0009.

14/02/2022 - 16:19:38 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI - ME enviou recurso para o item 0010.

16/02/2022 - 15:30:46 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0003.

16/02/2022 - 15:31:12 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0004.

16/02/2022 - 15:31:34 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0005.

16/02/2022 - 15:32:41 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0006.

17/02/2022 - 13:51:45 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0001.

17/02/2022 - 13:52:05 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0001.

17/02/2022 - 13:52:17 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0002.

17/02/2022 - 13:52:39 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0002.

17/02/2022 - 13:52:51 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0003.

17/02/2022 - 13:53:13 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0004.

17/02/2022 - 13:53:31 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0005.

17/02/2022 - 13:53:43 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0005.

17/02/2022 - 13:53:56 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0006.

17/02/2022 - 13:54:23 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0007.

17/02/2022 - 13:54:34 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0008.

17/02/2022 - 13:54:48 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0009.

17/02/2022 - 13:55:05 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0009.

17/02/2022 - 13:55:22 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - MEI enviou contrarrazão para o item 0010.

18/02/2022 - 09:41:34 Pregoeiro Bom dia senhores(a) licitantes

18/02/2022 - 09:46:56 Pregoeiro com o fim do recurso e da contrarrazão, vamos mandar para o juridico e para nosso Contador para analise e
seu parecer

18/02/2022 - 09:48:31 Pregoeiro Voltaremos dia 23 de fevereiro de 2021, após analise , tenha um bom dia

18/02/2022 - 17:03:39 Pregoeiro Voltaremos as 15 horas do dia 23 de fevereiro de 2022

23/02/2022 - 15:13:17 Pregoeiro Boa Tarde senhores Licitantes

23/02/2022 - 15:14:25 Pregoeiro o departamento juridico está analisando os recursos e contrarrazões

23/02/2022 - 17:59:44 Pregoeiro Senhores participantes o departamento juridico não finalizou a analise e como o expediente já finalizou, ficar
,arcado a sessão pata 25/02/2022 as 9 00 horas

25/02/2022 - 09:10:26 Pregoeiro Bom dia senhores(a) licitantes

25/02/2022 - 09:39:03 Autoridade Competente Bom dia a todos

25/02/2022 - 09:39:35 Autoridade Competente Estamos julgando os recursos

25/02/2022 - 09:49:52 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

25/02/2022 - 09:58:44 Pregoeiro O processo será adjudicado pela autoridade competente depois da vistoria dos veículos que serão utilizados
para prestações de serviços de transporte escolar terrestre, deverão ser apresentados, no prazo de 05
(cinco) após a convocação para apresentação dos veículos, para vistoria, no local e data a serem definidos e
informados para análise e aprovação dos mesmos pelo responsável pela Fiscalização do Transporte
designado pela Secretaria Municipal de Educação após assinatura de contrato.

21/03/2022 - 16:50:24 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pela autoridade
competente.
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21/03/2022 - 16:50:24 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:50:24 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,00.

21/03/2022 - 16:50:49 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:50:49 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:50:49 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,90.

21/03/2022 - 16:51:25 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:51:25 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:51:25 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 6,10.

21/03/2022 - 16:51:52 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0007 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:51:52 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:51:52 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com lance de R$ 4,10.

21/03/2022 - 16:52:13 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0008 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:52:13 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:52:13 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com lance de R$ 4,40.

21/03/2022 - 16:52:34 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0010 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:52:34 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:52:34 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI com lance de R$
4,70.

21/03/2022 - 16:54:54 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pela autoridade competente.

21/03/2022 - 16:54:54 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos
são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no momento em outro
estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando
impedidos a ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que
nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:54:54 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 5,80.

21/03/2022 - 16:55:08 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pela autoridade competente.

21/03/2022 - 16:55:08 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos
são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no momento em outro
estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando
impedidos a ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que
nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:55:08 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,60.

21/03/2022 - 16:55:35 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0006 pela autoridade competente.

21/03/2022 - 16:55:35 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos
são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no momento em outro
estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando
impedidos a ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que
nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:55:35 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 5,00.

21/03/2022 - 16:56:34 Sistema O fornecedor F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI foi rejeitado para o item 0009 pela autoridade
competente.
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21/03/2022 - 16:56:34 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A devida desistência se dá pelo fato que devido ao aumento
consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos aumentaram consideravelmente, não sendo viável
a empresa assinar o compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção do veiculo e condutor é por conta da
contratada. Sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de
Pau D Àrco – PA, vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.

21/03/2022 - 16:56:34 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,80.

21/03/2022 - 16:57:59 Sistema O fornecedor F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI foi rejeitado para o item 0010 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:57:59 Sistema Motivo: A devida desistência se dá pelo fato que devido ao aumento consecutivo do combustível nesses
últimos dias os custos aumentaram consideravelmente, não sendo viável a empresa assinar o compromisso
de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos desistência do item, vale apena relatar
que os custo com manutenção do veiculo e condutor é por conta da contratada. Sendo assim nos
encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D Àrco – PA, vimos por
meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.

21/03/2022 - 16:57:59 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com lance de R$ 4,80.

21/03/2022 - 16:59:26 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0006 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 16:59:26 Sistema Motivo: Como solicitado por email pela empresa, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 16:59:26 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,90.

21/03/2022 - 17:00:55 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0007 pela autoridade competente.

21/03/2022 - 17:00:55 Sistema Motivo: Como solicitado pela empresa por email, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos
são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no momento em outro
estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando
impedidos a ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que
nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:00:55 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 6,20.

21/03/2022 - 17:01:16 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0008 pela autoridade competente.

21/03/2022 - 17:01:16 Sistema Motivo: Como solicitado pela empresa por email, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos
são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no momento em outro
estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando
impedidos a ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que
nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:01:16 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI com lance de R$
4,80.

21/03/2022 - 17:02:39 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0010 pela autoridade competente.

21/03/2022 - 17:02:39 Sistema Motivo: Como solicitado pela empresa por email, A referida desistência se dá pelo fato de que os veículos
são de ano 2012 conforme exigência do edital, no entanto nossa frota encontra -se no momento em outro
estado, não sendo possível a locomoção dos mesmos no prazo solicitado para apresentação ficando
impedidos a ofertar os serviços objeto da licitação em questão e no intuito de não prejudicar a execução dos
serviços pretendidos pela Administração municipal de Pau D’arco vimos por meio desta expor as razões que
nos levaram a tal pedido.

21/03/2022 - 17:02:39 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 6,30.

21/03/2022 - 17:03:37 Sistema O fornecedor F R DA SILVA NASCIMENTO ROCHA EIRELI foi rejeitado para o item 0008 pela autoridade
competente.

21/03/2022 - 17:03:37 Sistema Motivo: Como solicitado pela empresa por email, A devida desistência se dá pelo fato que devido ao aumento
consecutivo do combustível nesses últimos dias os custos aumentaram consideravelmente, não sendo viável
a empresa assinar o compromisso de prestar os serviços arrematados no processo, por isso pedimos
desistência do item, vale apena relatar que os custo com manutenção do veiculo e condutor é por conta da
contratada. Sendo assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços do objeto da licitação e em
questão e no intuito de não prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela Administração municipal de
Pau D Àrco – PA, vimos por meio destas expor as razões que nos levam a tal pedido.

21/03/2022 - 17:03:37 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,60.

23/03/2022 - 08:30:29 Autoridade Competente Bom dia Senhores Licitantes

23/03/2022 - 09:26:40 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:26:40 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:26:40 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 5,20.

23/03/2022 - 09:27:00 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0002 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:27:00 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:27:00 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,10.

23/03/2022 - 09:27:40 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pela
autoridade competente.
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23/03/2022 - 09:27:40 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:27:40 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 5,80.

23/03/2022 - 09:27:59 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0005 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:27:59 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:27:59 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,40.

23/03/2022 - 09:28:37 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0006 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:28:37 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:28:37 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,30.

23/03/2022 - 09:28:58 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0007 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:28:58 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:28:58 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,40.

23/03/2022 - 09:29:17 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0008 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:29:17 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:29:17 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,10.

23/03/2022 - 09:29:36 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0009 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:29:36 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:29:36 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,00.

23/03/2022 - 09:29:51 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0010 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:29:51 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:29:51 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,70.

23/03/2022 - 09:31:45 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:31:45 Sistema Motivo: Como solicitado por oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:31:45 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
6,13.

23/03/2022 - 09:33:13 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:33:13 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:33:13 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
6,70.

23/03/2022 - 09:35:13 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:35:13 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:35:13 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,90.

23/03/2022 - 09:36:06 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:36:06 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:36:06 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
6,70.

23/03/2022 - 09:36:22 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0006 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:36:22 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:36:22 Sistema O item 0006 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo autoridade competente.

23/03/2022 - 09:36:58 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0007 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:36:58 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.
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23/03/2022 - 09:36:58 Sistema O item 0007 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo autoridade competente.

23/03/2022 - 09:37:22 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0008 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:37:22 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:37:22 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
7,83.

23/03/2022 - 09:37:50 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0009 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:37:50 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:37:50 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 6,64.

23/03/2022 - 09:38:27 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0010 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:38:27 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:38:27 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
8,31.

23/03/2022 - 09:39:19 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pela
autoridade competente.

23/03/2022 - 09:39:19 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email, Vimos por meio deste comunicar a nossa saída do Pregão
Eletronico Nº 04/2022, sem prejuizos da continuidade do mesmo e assim sendo de forma amigavél, solicito
que esta municipalidade de conformidade com aceite da nossa desistência do referido processo.

23/03/2022 - 09:39:19 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 6,40.

23/03/2022 - 09:41:25 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pela autoridade
competente.

23/03/2022 - 09:41:25 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

23/03/2022 - 09:41:25 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
7,61.

23/03/2022 - 09:41:45 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pela autoridade
competente.

23/03/2022 - 09:41:45 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

23/03/2022 - 09:41:45 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante ALEFE LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6,50.

23/03/2022 - 09:42:29 Sistema O fornecedor J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0009 pela autoridade
competente.

23/03/2022 - 09:42:29 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email, A referida desistência se dá pelo o fato de que o
combustível teve um aumento de quase 25% no seu valor, após a empresa ser declarada vencedora, sendo
assim nos encontramos impedidos a ofertar os serviços objeto desta licitação em questão e no intuito de não
prejudicar a execução dos serviços pretendidos pela a Administração municipal de Pau D’ arco, vimos por
meio desta expor as razões que nos levaram a tal pedido.

23/03/2022 - 09:42:29 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante BM LOCACOES EIRELI com lance de R$ 7,00.

23/03/2022 - 09:45:03 Sistema O fornecedor ALEFE LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:45:03 Sistema Motivo: Como foi solicitado em oficio pelo email, Desta forma, em virtude desse fato superveniente, e com
fundamento no `PAR` 6º, inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, declinamos da proposta ofertada no Processo
Eletrônico nº 004/2022 para todos os seus lotes.

23/03/2022 - 09:45:03 Sistema O item 0004 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo autoridade competente.

23/03/2022 - 09:46:38 Sistema O fornecedor BM LOCACOES EIRELI foi rejeitado para o item 0009 pela autoridade competente.

23/03/2022 - 09:46:38 Sistema Motivo: Como solicitado no oficio por email, Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pau D’arco - Pará.
O respeitável julgamento do pedido de desistência interposto recai nesse momento para sua
responsabilidade, o qual a empresa confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no
julgamento em questão, buscando pelo cumprimento dos compromissos assumidos para esta digníssima
administração.

23/03/2022 - 09:46:38 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante ADSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance de R$
7,05.

23/03/2022 - 09:48:08 Sistema Desempate realizado para o item 0004 tem como vencedor o fornecedor 28.166.871/0001-07

23/03/2022 - 09:48:08 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 28.166.871/0001-07, 28.143.119/0001-32

23/03/2022 - 09:49:15 Sistema Desempate realizado para o item 0006 tem como vencedor o fornecedor 28.166.871/0001-07

23/03/2022 - 09:49:15 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 28.166.871/0001-07, 28.143.119/0001-32

23/03/2022 - 09:49:30 Sistema Desempate realizado para o item 0007 tem como vencedor o fornecedor 28.166.871/0001-07

23/03/2022 - 09:49:30 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 28.166.871/0001-07, 28.143.119/0001-32

23/03/2022 - 09:53:43 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:05 do dia 23/03/2022.

23/03/2022 - 09:54:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:05 do dia 23/03/2022.

23/03/2022 - 09:54:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:05 do dia 23/03/2022.

23/03/2022 - 09:55:33 Sistema O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7,80.
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23/03/2022 - 09:55:41 Sistema O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7,80.

23/03/2022 - 09:55:53 Sistema O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7,00.

23/03/2022 - 11:35:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/03/2022.

23/03/2022 - 11:35:33 Sistema Motivo: 9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

23/03/2022 - 11:36:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/03/2022.

23/03/2022 - 11:36:21 Sistema Motivo: 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;

23/03/2022 - 11:43:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/03/2022 - 11:44:13 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

23/03/2022 - 15:20:20 Pregoeiro Boa tarde senhores(as) Licitantes

23/03/2022 - 15:23:11 Pregoeiro O Processo val para a Secretaria oficializar a Empresa e fazer a vistoria dos onibus e adjudicar e homologar

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

20/04/2022 - 15:44:55 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por LEUZANY ALVES PEREIRA.

EDICARLOS JESUINO FILHO

Pregoeiro

LEUZANY ALVES PEREIRA

Autoridade Competente

Francisco das Chagas Alves Nunes

Apoio

KARLLA BYANCA FERREIRA DE OLIVEIRA

Apoio
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