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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Maracanã
Fundo Municipal de Educação

Registro de Preços Eletrônico - 001/2021

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

14/01/2022 15:48 14/01/2022 18:00 21/01/2022 18:00 26/01/2022 09:59 26/01/2022 10:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

17/01/2022 - 18:20 ESCLARECIMENTO QUANTO A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS RECORRENTES À EFETIVA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSP

14/02/2022 - 14:45

Em que parte do Edital em epígrafe, ou do Termo de Referência, consta a exigência da apresentação da composição dos custos e se existe algum modelo de forma a subsidiar e
orientar a composição dos custos recorrentes à efetiva prestação dos serviços de transporte escolar ?Quanto ao item: 1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o
fornecimento do produto objeto deste Contrato. Portanto, necessita a demonstração formal dos custos inerentes a vinculação trabalhista dos servidores que desenvolverão a
atividade objeto desta licitação ?

conforme edital

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

0001 ROTA 01- KM 24, KM 26, KM 29, KM 31, KM 32,
KM 33, KM 34, KM 36 PARA MARACANÃ

9,71 21.780 - Km Homologado

0002 ROTA 02- PAUXIS, KM 38, KM 39, KM 40 PARA
MARACANÃ

9,71 19.800 - Km Homologado

0003 ROTA 03- SÃO ROBERTO, JACÓ, MINA,
PERIASSU, PRAUARI, RAMAL DO BOTELHO
PARA MARACANÃ

9,71 11.880 - Km Homologado

0004 ROTA 04- SÃO RAIMUNDO, ENTRE PAJURÁ E
QUADROS, BACURI, PAJURÁ, SÃO SEBASTIÃO
DA SERRARIA, BALAIO, SERRARIA, KM 13, KM
14, BOM JARDIM PARA VILA UNIÃO

9,71 15.840 - Km Homologado

0005 ROTA 05- RAMAL DO CAJUAL, SÃO PEDRO, KM
17, TV SÃO SEBASTIÃO PARA VILA UNIÃO

9,71 8.712 - Km Homologado

0006 ROTA 06- SÃO RAIMUNDO, BACABAL, BOA
UNIÃO E BOM JARDIM PARA VILA DO MOTA

9,71 8.910 - Km Homologado

0007 ROTA 07- GUAJARÁ E SANTA ROSA PARA
MARTINS PINHEIRO

9,71 15.840 - Km Homologado

0008 ROTA 08- CAMPINHO PARA MARTINS
PINHEIRO

9,71 13.860 - Km Homologado

0009 ROTA 09- BOA ESPERANÇA PARA MARTINS
PINHEIRO

9,71 24.552 - Km Homologado

0010 ROTA 10- SÃO CRISTOVÃO PARA
MARACANÃ/SÃO CRISTOVÃO PARA KM26

9,71 9.900 - Km Homologado

0011 ROTA 11- KM 22, CENTRAL, RECREIO,
CRUZEIRO E ITAMARATI PARA KM 26

9,71 13.464 - Km Homologado

0012 ROTA 12- CRISTOLÂNDIA, PROGRESSO,
SANTA MARIA DO CARIPI E PONTINHA PARA
KM 26

9,71 15.840 - Km Homologado

0013 ROTA 13- SANTA CRUZ, PONTO CERTO E KM
20 PARA KM 18

9,71 10.890 - Km Homologado

0014 ROTA 14- DERRUBADO GRANDE, TATUTEUA,
SANTO AMARO, PÃO DE AÇÚCAR,
CURUÇAMBAUA PARA VILA DO PENHA

9,71 31.680 - Km Homologado

0015 ROTA 15- SANTA CRUZ, KM 20, SÃO JOSÉ, KM
21, KM 22, KM 23, KM 24 PARA KM 26

9,71 11.484 - Km Homologado

0016 ROTA 16- SÃO JOÃO, NAZARÉ DO SECO,
SANTA MARIA DO CASTELO PARA QUATRO
BOCAS

9,71 8.910 - Km Homologado

0017 ROTA 17- SÃO SEBASTIÃO, TRACUATEUA E
NAZARÉ DO SECO PARA QUATRO BOCAS

9,71 10.296 - Km Homologado

0018 ROTA 18- APEÍ, NAZARÉ DO SECO, 40 DO
MOCOÓCA, SÃO MIGUEL DO ITAQUERÊ, SÃO
SEBASTIÃO DO ITAQUERÊ PARA QUATRO
BOCAS

9,71 22.968 - Km Homologado
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0019 ROTA 19- BEIRA MAR, MANGUEIRÃO, SÃO
SEBASTIÃO, TRACUATEUA PARA QUATRO
BOCAS

9,71 11.880 - Km Homologado

0020 ROTA 20- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA,
ITACURUÇÁ, 40 DO MOCOÓCA PARA QUATRO
BOCAS

9,71 8.910 - Km Homologado

0021 ROTA 21- MANGUEIRÃO, QUARIQUARA, VISTA
ALEGRE PARA MARTINS PINHEIRO

9,71 16.236 - Km Homologado

0022 ROTA 22- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA,
TRACUATEUA, PONTA ALEGRE PARA SÃO
TOMÉ

9,71 11.484 - Km Homologado

0023 RORA 23- SÃO ROBERTO, KM33, KM 32, KM 31,
KM 30, KM 29, KM 28 PARA KM 26

9,71 13.068 - Km Homologado

0024 ROTA 24- KM 36, KM 34, KM 38, INUÇÚ PARA
KM 26

9,71 9.504 - Km Homologado

0025 ROTA 01- SÃO TOMÉ PARA MARACANÃ 66,33 3.084 - DIA Homologado

0026 ROTA 02- PASSAGEM PARA MARACANÃ 66,33 1.390 - DIA Homologado

0027 ROTA 03- FORTALEZINHA E MOCOÓCA PARA
QUARENTA DO MOCOÓCA

66,33 990 - DIA Homologado

0028 ROTA 04- CAMBOINHA PARA ALGODOAL 66,33 5.187 - DIA Homologado

0029 ROTA 05- BOM JESUS PARA MARACANÃ 66,33 3.014 - DIA Homologado

0030 ROTA 06- DERRUBADO PARA MARACANÃ 66,33 1.157 - DIA Homologado

0031 ROTA 07- CURUÇAZINHO PARA VILA DO
PENHA

66,33 2.080 - DIA Homologado

0032 ROTA 08- TRACUATEUA E PONTA ALEGRE 66,33 1.157 - DIA Homologado

0033 ROTA 09- ARICURÚ PARA MARACANÃ 66,33 1.150 - DIA Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

14/01/2022 EDITAL 001 TRANSPORTE ESCOLAR 2022.pdf

03/03/2022 Maracana. Decisão. Recurso. CNIT (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

26/01/2022 - 12:37 Negociação aberta para o processo
001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,8,10,18,19,22 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:37 Negociação aberta para o processo
001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,5,6,13,17,21 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:37 Negociação aberta para o processo
001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,7,9,24 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:37 Negociação aberta para o processo
001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,12,14,15,16,20,23 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:37 Negociação aberta para o processo
001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:37 Negociação aberta para o processo
001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,27,28,29,30,31,32,33 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/01/2022 - 12:37 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2022 às 14:37.

27/01/2022 - 11:19 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,8,10,18,19,22 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 11:19 Negociação aberta para o
processo001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,5,6,13,17,21 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 11:19 Negociação aberta para o
processo001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,7,9,24 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 11:19 Negociação aberta para o
processo001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,12,14,15,16,20,23 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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27/01/2022 - 11:19 Negociação aberta para o
processo001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 11:20 Negociação aberta para o
processo001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,27,28,29,30,31,32,33 do processo
001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 12:06 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,8,10,18,19,22 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 12:06 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 3,5,6,13,17,21 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 12:06 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 4,7,9,24 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 12:06 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 11,12,14,15,16,20,23 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 12:06 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências no item 25 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/01/2022 - 12:06 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 26,27,28,29,30,31,32,33 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/02/2022 - 10:50 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0025 para o
fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi definida pelo pregoeiro para
02/02/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

08/02/2022 - 15:03 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/02/2022 - 15:03 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/02/2022 - 15:03 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,31,32,33 do
processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/02/2022 - 15:03 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 25,28,29,30 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/02/2022 - 11:31 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/02/2022 - 11:31 Documentos solicitados para o
processo 001/2021

Foram solicitadas diligências nos itens 14,15,16,17,18,19,20,21,22 do processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/03/2022 - 12:03 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,23,24
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/03/2022 - 12:03 Negociação aberta para o
processo001/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,14,16,17,18,19,20,21,22 do
processo 001/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ROTA 01- KM 24, KM 26,
KM 29, KM 31, KM 32,
KM 33, KM 34, KM 36
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 8,68 21.780 189.050,40

0002 ROTA 02- PAUXIS, KM
38, KM 39, KM 40 PARA
MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 19.800 120.582,00

0003 ROTA 03- SÃO
ROBERTO, JACÓ, MINA,
PERIASSU, PRAUARI,
RAMAL DO BOTELHO
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 11.880 72.349,20



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 4 de 357

0004 ROTA 04- SÃO
RAIMUNDO, ENTRE
PAJURÁ E QUADROS,
BACURI, PAJURÁ, SÃO
SEBASTIÃO DA
SERRARIA, BALAIO,
SERRARIA, KM 13, KM
14, BOM JARDIM PARA
VILA UNIÃO

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 15.840 96.465,60

0005 ROTA 05- RAMAL DO
CAJUAL, SÃO PEDRO,
KM 17, TV SÃO
SEBASTIÃO PARA VILA
UNIÃO

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 8.712 53.056,08

0006 ROTA 06- SÃO
RAIMUNDO, BACABAL,
BOA UNIÃO E BOM
JARDIM PARA VILA DO
MOTA

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 8.910 54.261,90

0007 ROTA 07- GUAJARÁ E
SANTA ROSA PARA
MARTINS PINHEIRO

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,70 15.840 137.808,00

0008 ROTA 08- CAMPINHO
PARA MARTINS
PINHEIRO

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 13.860 84.407,40

0009 ROTA 09- BOA
ESPERANÇA PARA
MARTINS PINHEIRO

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 24.552 149.521,68

0010 ROTA 10- SÃO
CRISTOVÃO PARA
MARACANÃ/SÃO
CRISTOVÃO PARA
KM26

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 6,09 9.900 60.291,00

0011 ROTA 11- KM 22,
CENTRAL, RECREIO,
CRUZEIRO E
ITAMARATI PARA KM 26

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 7,10 13.464 95.594,40

0012 ROTA 12-
CRISTOLÂNDIA,
PROGRESSO, SANTA
MARIA DO CARIPI E
PONTINHA PARA KM 26

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 7,10 15.840 112.464,00

0013 ROTA 13- SANTA CRUZ,
PONTO CERTO E KM 20
PARA KM 18

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 7,10 10.890 77.319,00

0014 ROTA 14- DERRUBADO
GRANDE, TATUTEUA,
SANTO AMARO, PÃO
DE AÇÚCAR,
CURUÇAMBAUA PARA
VILA DO PENHA

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,74 31.680 276.883,20

0015 ROTA 15- SANTA CRUZ,
KM 20, SÃO JOSÉ, KM
21, KM 22, KM 23, KM 24
PARA KM 26

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 8,80 11.484 101.059,20

0016 ROTA 16- SÃO JOÃO,
NAZARÉ DO SECO,
SANTA MARIA DO
CASTELO PARA
QUATRO BOCAS

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,69 8.910 77.427,90

0017 ROTA 17- SÃO
SEBASTIÃO,
TRACUATEUA E
NAZARÉ DO SECO
PARA QUATRO BOCAS

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,69 10.296 89.472,24

0018 ROTA 18- APEÍ, NAZARÉ
DO SECO, 40 DO
MOCOÓCA, SÃO
MIGUEL DO ITAQUERÊ,
SÃO SEBASTIÃO DO
ITAQUERÊ PARA
QUATRO BOCAS

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,69 22.968 199.591,92

0019 ROTA 19- BEIRA MAR,
MANGUEIRÃO, SÃO
SEBASTIÃO,
TRACUATEUA PARA
QUATRO BOCAS

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,69 11.880 103.237,20

0020 ROTA 20- SUÁ-SUÁ,
SANTA HELENA,
ITACURUÇÁ, 40 DO
MOCOÓCA PARA
QUATRO BOCAS

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,69 8.910 77.427,90
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0021 ROTA 21-
MANGUEIRÃO,
QUARIQUARA, VISTA
ALEGRE PARA
MARTINS PINHEIRO

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,75 16.236 142.065,00

0022 ROTA 22- SUÁ-SUÁ,
SANTA HELENA,
TRACUATEUA, PONTA
ALEGRE PARA SÃO
TOMÉ

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

N/C N/C 8,75 11.484 100.485,00

0023 RORA 23- SÃO
ROBERTO, KM33, KM
32, KM 31, KM 30, KM
29, KM 28 PARA KM 26

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 7,80 13.068 101.930,40

0024 ROTA 24- KM 36, KM 34,
KM 38, INUÇÚ PARA KM
26

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 7,80 9.504 74.131,20

0025 ROTA 01- SÃO TOMÉ
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 3.084 194.292,00

0026 ROTA 02- PASSAGEM
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 1.390 87.570,00

0027 ROTA 03-
FORTALEZINHA E
MOCOÓCA PARA
QUARENTA DO
MOCOÓCA

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 990 62.370,00

0028 ROTA 04- CAMBOINHA
PARA ALGODOAL

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 5.187 326.781,00

0029 ROTA 05- BOM JESUS
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 3.014 189.882,00

0030 ROTA 06- DERRUBADO
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 1.157 72.891,00

0031 ROTA 07-
CURUÇAZINHO PARA
VILA DO PENHA

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 2.080 131.040,00

0032 ROTA 08- TRACUATEUA
E PONTA ALEGRE

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 1.157 72.891,00

0033 ROTA 09- ARICURÚ
PARA MARACANÃ

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

N/C N/C 63,00 1.150 72.450,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de Garantia Contratual Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual,
conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.
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Propostas Enviadas
0001 - ROTA 01- KM 24, KM 26, KM 29, KM 31, KM 32, KM 33, KM 34, KM 36 PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:40:30

N/C N/C 21.780 15,00 326.700,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:46:08

N/C N/C 21.780 6,10 132.858,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:18:34

N/C N/C 21.780 10,35 225.423,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
16:59:02

N/C N/C 21.780 9,71 211.483,80 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:08:59

N/C N/C 21.780 10,25 223.245,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:23:27

N/C N/C 21.780 10,35 225.423,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:45:23

N/C N/C 21.780 9,66 210.394,80 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
19:57:02

N/C N/C 21.780 10,30 224.334,00 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:32:07

N/C N/C 21.780 9,60 209.088,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:08

N/C N/C 21.780 10,00 217.800,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:49:46

N/C N/C 21.780 8,75 190.575,00 Sim

0002 - ROTA 02- PAUXIS, KM 38, KM 39, KM 40 PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:41:01

N/C N/C 19.800 15,00 297.000,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:46:47

N/C N/C 19.800 6,10 120.780,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:18:58

N/C N/C 19.800 10,35 204.930,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
16:59:23

N/C N/C 19.800 9,71 192.258,00 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:09:33

N/C N/C 19.800 10,25 202.950,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:23:36

N/C N/C 19.800 10,35 204.930,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:46:21

N/C N/C 19.800 9,66 191.268,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
19:57:24

N/C N/C 19.800 10,30 203.940,00 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:32:46

N/C N/C 19.800 9,60 190.080,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:20

N/C N/C 19.800 10,00 198.000,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:49:56

N/C N/C 19.800 8,75 173.250,00 Sim

0003 - ROTA 03- SÃO ROBERTO, JACÓ, MINA, PERIASSU, PRAUARI, RAMAL DO BOTELHO PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:41:22

N/C N/C 11.880 15,00 178.200,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:47:28

N/C N/C 11.880 6,10 72.468,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:20:32

N/C N/C 11.880 10,38 123.314,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
16:59:48

N/C N/C 11.880 9,71 115.354,80 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:10:16

N/C N/C 11.880 10,25 121.770,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:23:13

N/C N/C 11.880 10,35 122.958,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:46:44

N/C N/C 11.880 9,66 114.760,80 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:33:08

N/C N/C 11.880 9,60 114.048,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:22:54

N/C N/C 11.880 10,30 122.364,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:15

N/C N/C 11.880 10,00 118.800,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:50:06

N/C N/C 11.880 8,78 104.306,40 Sim

0004 - ROTA 04- SÃO RAIMUNDO, ENTRE PAJURÁ E QUADROS, BACURI, PAJURÁ, SÃO SEBASTIÃO DA SERRARIA,
BALAIO, SERRARIA, KM 13, KM 14, BOM JARDIM PARA VILA UNIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:42:46

N/C N/C 15.840 15,00 237.600,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:48:31

N/C N/C 15.840 6,10 96.624,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:21:52

N/C N/C 15.840 10,38 164.419,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:00:47

N/C N/C 15.840 9,71 153.806,40 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:12:49

N/C N/C 15.840 10,25 162.360,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:25:11

N/C N/C 15.840 10,35 163.944,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:47:24

N/C N/C 15.840 9,66 153.014,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:33:24

N/C N/C 15.840 9,60 152.064,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:23:10

N/C N/C 15.840 10,30 163.152,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:27

N/C N/C 15.840 10,00 158.400,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:50:15

N/C N/C 15.840 8,78 139.075,20 Sim

0005 - ROTA 05- RAMAL DO CAJUAL, SÃO PEDRO, KM 17, TV SÃO SEBASTIÃO PARA VILA UNIÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:43:06

N/C N/C 8.712 15,00 130.680,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:49:11

N/C N/C 8.712 6,10 53.143,20 Sim
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FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:22:26

N/C N/C 8.712 10,38 90.430,56 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:01:05

N/C N/C 8.712 9,71 84.593,52 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:13:45

N/C N/C 8.712 10,25 89.298,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:26:26

N/C N/C 8.712 10,35 90.169,20 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:47:50

N/C N/C 8.712 9,66 84.157,92 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:33:45

N/C N/C 8.712 9,60 83.635,20 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:23:27

N/C N/C 8.712 10,30 89.733,60 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:51

N/C N/C 8.712 10,00 87.120,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:50:28

N/C N/C 8.712 8,78 76.491,36 Sim

0006 - ROTA 06- SÃO RAIMUNDO, BACABAL, BOA UNIÃO E BOM JARDIM PARA VILA DO MOTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:43:27

N/C N/C 8.910 15,00 133.650,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:49:27

N/C N/C 8.910 6,10 54.351,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:22:51

N/C N/C 8.910 10,38 92.485,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:01:21

N/C N/C 8.910 9,71 86.516,10 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:27:47

N/C N/C 8.910 10,25 91.327,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:27:08

N/C N/C 8.910 10,35 92.218,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:48:41

N/C N/C 8.910 9,66 86.070,60 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:34:02

N/C N/C 8.910 9,60 85.536,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:24:51

N/C N/C 8.910 10,30 91.773,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:34

N/C N/C 8.910 10,00 89.100,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:50:36

N/C N/C 8.910 8,78 78.229,80 Sim

0007 - ROTA 07- GUAJARÁ E SANTA ROSA PARA MARTINS PINHEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:43:47

N/C N/C 15.840 15,00 237.600,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:49:44

N/C N/C 15.840 6,10 96.624,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:23:18

N/C N/C 15.840 10,38 164.419,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:01:35

N/C N/C 15.840 9,71 153.806,40 Sim
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JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:28:27

N/C N/C 15.840 10,25 162.360,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:27:40

N/C N/C 15.840 10,35 163.944,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:49:00

N/C N/C 15.840 9,66 153.014,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:34:17

N/C N/C 15.840 9,60 152.064,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:25:03

N/C N/C 15.840 10,30 163.152,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:49

N/C N/C 15.840 10,00 158.400,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:50:44

N/C N/C 15.840 8,78 139.075,20 Sim

0008 - ROTA 08- CAMPINHO PARA MARTINS PINHEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:44:02

N/C N/C 13.860 15,00 207.900,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:50:02

N/C N/C 13.860 6,10 84.546,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:23:49

N/C N/C 13.860 10,38 143.866,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:01:55

N/C N/C 13.860 9,71 134.580,60 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:29:24

N/C N/C 13.860 10,25 142.065,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:28:44

N/C N/C 13.860 10,35 143.451,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:49:56

N/C N/C 13.860 9,66 133.887,60 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:34:30

N/C N/C 13.860 9,60 133.056,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:25:36

N/C N/C 13.860 10,30 142.758,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:38

N/C N/C 13.860 10,00 138.600,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:50:52

N/C N/C 13.860 8,78 121.690,80 Sim

0009 - ROTA 09- BOA ESPERANÇA PARA MARTINS PINHEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:44:18

N/C N/C 24.552 15,00 368.280,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:50:19

N/C N/C 24.552 6,10 149.767,20 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:24:47

N/C N/C 24.552 10,38 254.849,76 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:02:10

N/C N/C 24.552 9,71 238.399,92 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:29:52

N/C N/C 24.552 10,25 251.658,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:29:14

N/C N/C 24.552 10,35 254.113,20 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:50:25

N/C N/C 24.552 9,66 237.172,32 Sim
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GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:35:08

N/C N/C 24.552 9,60 235.699,20 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:25:54

N/C N/C 24.552 10,30 252.885,60 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:46

N/C N/C 24.552 10,00 245.520,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:51:02

N/C N/C 24.552 8,78 215.566,56 Sim

0010 - ROTA 10- SÃO CRISTOVÃO PARA MARACANÃ/SÃO CRISTOVÃO PARA KM26
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:44:37

N/C N/C 9.900 15,00 148.500,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:50:37

N/C N/C 9.900 6,10 60.390,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:25:17

N/C N/C 9.900 10,35 102.465,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:06:45

N/C N/C 9.900 9,71 96.129,00 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:33:44

N/C N/C 9.900 10,25 101.475,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:30:23

N/C N/C 9.900 10,35 102.465,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:52:43

N/C N/C 9.900 9,66 95.634,00 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:35:27

N/C N/C 9.900 9,60 95.040,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:26:10

N/C N/C 9.900 10,30 101.970,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:14:42

N/C N/C 9.900 10,00 99.000,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:51:12

N/C N/C 9.900 8,75 86.625,00 Sim

0011 - ROTA 11- KM 22, CENTRAL, RECREIO, CRUZEIRO E ITAMARATI PARA KM 26
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:45:04

N/C N/C 13.464 15,00 201.960,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:52:46

N/C N/C 13.464 6,10 82.130,40 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:26:56

N/C N/C 13.464 10,38 139.756,32 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:07:07

N/C N/C 13.464 9,71 130.735,44 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:33:06

N/C N/C 13.464 10,25 138.006,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:31:20

N/C N/C 13.464 10,35 139.352,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:53:27

N/C N/C 13.464 9,66 130.062,24 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:36:06

N/C N/C 13.464 9,60 129.254,40 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:27:59

N/C N/C 13.464 10,30 138.679,20 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:17:58

N/C N/C 13.464 10,00 134.640,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 11 de 357

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:53:25

N/C N/C 13.464 8,78 118.213,92 Sim

0012 - ROTA 12- CRISTOLÂNDIA, PROGRESSO, SANTA MARIA DO CARIPI E PONTINHA PARA KM 26
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:45:22

N/C N/C 15.840 15,00 237.600,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:53:04

N/C N/C 15.840 6,10 96.624,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:29:31

N/C N/C 15.840 10,38 164.419,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:07:23

N/C N/C 15.840 9,71 153.806,40 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:32:51

N/C N/C 15.840 10,25 162.360,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:31:46

N/C N/C 15.840 10,35 163.944,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:53:56

N/C N/C 15.840 9,66 153.014,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:36:30

N/C N/C 15.840 9,60 152.064,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:02

N/C N/C 15.840 10,30 163.152,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:02

N/C N/C 15.840 10,00 158.400,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:53:33

N/C N/C 15.840 8,78 139.075,20 Sim

0013 - ROTA 13- SANTA CRUZ, PONTO CERTO E KM 20 PARA KM 18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:45:56

N/C N/C 10.890 15,00 163.350,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:53:20

N/C N/C 10.890 6,10 66.429,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:30:18

N/C N/C 10.890 10,38 113.038,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:08:33

N/C N/C 10.890 9,71 105.741,90 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:34:51

N/C N/C 10.890 10,25 111.622,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:32:09

N/C N/C 10.890 10,35 112.711,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:54:12

N/C N/C 10.890 9,66 105.197,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:36:44

N/C N/C 10.890 9,60 104.544,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:13

N/C N/C 10.890 10,30 112.167,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:07

N/C N/C 10.890 10,00 108.900,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:53:39

N/C N/C 10.890 8,78 95.614,20 Sim

0014 - ROTA 14- DERRUBADO GRANDE, TATUTEUA, SANTO AMARO, PÃO DE AÇÚCAR, CURUÇAMBAUA PARA VILA DO
PENHA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:46:17

N/C N/C 31.680 15,00 475.200,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:53:37

N/C N/C 31.680 6,10 193.248,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:30:36

N/C N/C 31.680 10,35 327.888,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:08:51

N/C N/C 31.680 9,71 307.612,80 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:35:30

N/C N/C 31.680 10,25 324.720,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:32:33

N/C N/C 31.680 10,35 327.888,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:54:31

N/C N/C 31.680 9,66 306.028,80 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:38:58

N/C N/C 31.680 9,60 304.128,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:23

N/C N/C 31.680 10,30 326.304,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:10

N/C N/C 31.680 10,00 316.800,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:53:46

N/C N/C 31.680 8,75 277.200,00 Sim

0015 - ROTA 15- SANTA CRUZ, KM 20, SÃO JOSÉ, KM 21, KM 22, KM 23, KM 24 PARA KM 26
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:46:48

N/C N/C 11.484 15,00 172.260,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:53:55

N/C N/C 11.484 6,10 70.052,40 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:31:10

N/C N/C 11.484 10,38 119.203,92 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:09:08

N/C N/C 11.484 9,71 111.509,64 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:36:14

N/C N/C 11.484 10,25 117.711,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:33:02

N/C N/C 11.484 10,35 118.859,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:54:53

N/C N/C 11.484 9,66 110.935,44 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:37:23

N/C N/C 11.484 9,60 110.246,40 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:29

N/C N/C 11.484 10,30 118.285,20 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:13

N/C N/C 11.484 10,00 114.840,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:53:54

N/C N/C 11.484 8,78 100.829,52 Sim

0016 - ROTA 16- SÃO JOÃO, NAZARÉ DO SECO, SANTA MARIA DO CASTELO PARA QUATRO BOCAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:47:07

N/C N/C 8.910 15,00 133.650,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:54:12

N/C N/C 8.910 6,10 54.351,00 Sim
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FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:31:49

N/C N/C 8.910 10,38 92.485,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:09:26

N/C N/C 8.910 9,71 86.516,10 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:36:51

N/C N/C 8.910 10,25 91.327,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:33:26

N/C N/C 8.910 10,35 92.218,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:55:24

N/C N/C 8.910 9,66 86.070,60 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:37:43

N/C N/C 8.910 9,60 85.536,00 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:37

N/C N/C 8.910 10,30 91.773,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:18

N/C N/C 8.910 10,00 89.100,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:54:01

N/C N/C 8.910 8,78 78.229,80 Sim

0017 - ROTA 17- SÃO SEBASTIÃO, TRACUATEUA E NAZARÉ DO SECO PARA QUATRO BOCAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:48:59

N/C N/C 10.296 15,00 154.440,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:54:28

N/C N/C 10.296 6,10 62.805,60 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:32:24

N/C N/C 10.296 10,38 106.872,48 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:09:46

N/C N/C 10.296 9,71 99.974,16 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:37:51

N/C N/C 10.296 10,25 105.534,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:33:56

N/C N/C 10.296 10,35 106.563,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:55:43

N/C N/C 10.296 9,66 99.459,36 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:46

N/C N/C 10.296 10,30 106.048,80 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:38:07

N/C N/C 10.296 9,60 98.841,60 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:23

N/C N/C 10.296 10,00 102.960,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:54:17

N/C N/C 10.296 8,78 90.398,88 Sim

0018 - ROTA 18- APEÍ, NAZARÉ DO SECO, 40 DO MOCOÓCA, SÃO MIGUEL DO ITAQUERÊ, SÃO SEBASTIÃO DO
ITAQUERÊ PARA QUATRO BOCAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:49:16

N/C N/C 22.968 15,00 344.520,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:54:45

N/C N/C 22.968 6,10 140.104,80 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:33:07

N/C N/C 22.968 10,38 238.407,84 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:10:05

N/C N/C 22.968 9,71 223.019,28 Sim
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JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:38:48

N/C N/C 22.968 10,25 235.422,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:34:27

N/C N/C 22.968 10,35 237.718,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:56:13

N/C N/C 22.968 9,66 221.870,88 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:28:54

N/C N/C 22.968 10,30 236.570,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:38:24

N/C N/C 22.968 9,60 220.492,80 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:27

N/C N/C 22.968 10,00 229.680,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:54:25

N/C N/C 22.968 8,78 201.659,04 Sim

0019 - ROTA 19- BEIRA MAR, MANGUEIRÃO, SÃO SEBASTIÃO, TRACUATEUA PARA QUATRO BOCAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:49:36

N/C N/C 11.880 15,00 178.200,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:55:02

N/C N/C 11.880 6,10 72.468,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:33:30

N/C N/C 11.880 10,35 122.958,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:10:21

N/C N/C 11.880 9,71 115.354,80 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:39:50

N/C N/C 11.880 10,25 121.770,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:34:52

N/C N/C 11.880 10,35 122.958,00 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:56:33

N/C N/C 11.880 9,66 114.760,80 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:29:01

N/C N/C 11.880 10,30 122.364,00 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:38:38

N/C N/C 11.880 9,60 114.048,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:29

N/C N/C 11.880 10,00 118.800,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:54:34

N/C N/C 11.880 8,75 103.950,00 Sim

0020 - ROTA 20- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA, ITACURUÇÁ, 40 DO MOCOÓCA PARA QUATRO BOCAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:49:55

N/C N/C 8.910 15,00 133.650,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:55:23

N/C N/C 8.910 6,10 54.351,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:34:18

N/C N/C 8.910 10,38 92.485,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:10:38

N/C N/C 8.910 9,71 86.516,10 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:40:25

N/C N/C 8.910 10,25 91.327,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:35:28

N/C N/C 8.910 10,35 92.218,50 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:57:50

N/C N/C 8.910 9,66 86.070,60 Sim
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J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:29:09

N/C N/C 8.910 10,30 91.773,00 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:38:52

N/C N/C 8.910 9,60 85.536,00 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:18:35

N/C N/C 8.910 10,00 89.100,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:54:41

N/C N/C 8.910 8,78 78.229,80 Sim

0021 - ROTA 21- MANGUEIRÃO, QUARIQUARA, VISTA ALEGRE PARA MARTINS PINHEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:50:19

N/C N/C 16.236 15,00 243.540,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:55:50

N/C N/C 16.236 6,10 99.039,60 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:35:30

N/C N/C 16.236 10,38 168.529,68 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:11:02

N/C N/C 16.236 9,71 157.651,56 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:42:08

N/C N/C 16.236 10,25 166.419,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:43:10

N/C N/C 16.236 10,35 168.042,60 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:58:15

N/C N/C 16.236 9,66 156.839,76 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:29:38

N/C N/C 16.236 10,30 167.230,80 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:39:40

N/C N/C 16.236 9,60 155.865,60 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:20:00

N/C N/C 16.236 10,00 162.360,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:55:44

N/C N/C 16.236 8,78 142.552,08 Sim

0022 - ROTA 22- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA, TRACUATEUA, PONTA ALEGRE PARA SÃO TOMÉ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:50:39

N/C N/C 11.484 15,00 172.260,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:56:13

N/C N/C 11.484 6,10 70.052,40 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:36:08

N/C N/C 11.484 10,38 119.203,92 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:13:22

N/C N/C 11.484 9,71 111.509,64 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:42:50

N/C N/C 11.484 10,25 117.711,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:43:47

N/C N/C 11.484 10,35 118.859,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:58:33

N/C N/C 11.484 9,66 110.935,44 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:30:26

N/C N/C 11.484 10,30 118.285,20 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:40:04

N/C N/C 11.484 9,60 110.246,40 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:20:06

N/C N/C 11.484 10,00 114.840,00 Sim
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TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:55:52

N/C N/C 11.484 8,78 100.829,52 Sim

0023 - RORA 23- SÃO ROBERTO, KM33, KM 32, KM 31, KM 30, KM 29, KM 28 PARA KM 26
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:51:01

N/C N/C 13.068 15,00 196.020,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:56:35

N/C N/C 13.068 6,10 79.714,80 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:37:28

N/C N/C 13.068 10,38 135.645,84 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:13:38

N/C N/C 13.068 9,71 126.890,28 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:43:28

N/C N/C 13.068 10,25 133.947,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:44:09

N/C N/C 13.068 10,35 135.253,80 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:58:56

N/C N/C 13.068 9,66 126.236,88 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:30:11

N/C N/C 13.068 10,30 134.600,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:40:28

N/C N/C 13.068 9,60 125.452,80 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:20:11

N/C N/C 13.068 10,00 130.680,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:55:59

N/C N/C 13.068 8,78 114.737,04 Sim

0024 - ROTA 24- KM 36, KM 34, KM 38, INUÇÚ PARA KM 26
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:51:19

N/C N/C 9.504 15,00 142.560,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:57:07

N/C N/C 9.504 6,10 57.974,40 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

24/01/2022 -
16:38:01

N/C N/C 9.504 10,38 98.651,52 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:13:55

N/C N/C 9.504 9,71 92.283,84 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

24/01/2022 -
17:44:18

N/C N/C 9.504 10,25 97.416,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:44:58

N/C N/C 9.504 10,35 98.366,40 Não

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
19:59:47

N/C N/C 9.504 9,66 91.808,64 Sim

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-
11

25/01/2022 -
20:30:01

N/C N/C 9.504 10,30 97.891,20 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:40:46

N/C N/C 9.504 9,60 91.238,40 Sim

CONCEITO SERVICOS
DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

23.529.827/0001-
92

26/01/2022 -
03:20:24

N/C N/C 9.504 10,00 95.040,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:56:07

N/C N/C 9.504 8,78 83.445,12 Sim

0025 - ROTA 01- SÃO TOMÉ PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:51:37

N/C N/C 3.084 70,00 215.880,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:59:26

N/C N/C 3.084 60,00 185.040,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:15:46

N/C N/C 3.084 66,33 204.561,72 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:49:35

N/C N/C 3.084 67,17 207.152,28 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:10:37

N/C N/C 3.084 67,17 207.152,28 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:00:28

N/C N/C 3.084 55,06 169.805,04 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:41:10

N/C N/C 3.084 66,00 203.544,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:57:37

N/C N/C 3.084 66,35 204.623,40 Sim

0026 - ROTA 02- PASSAGEM PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:51:54

N/C N/C 1.390 70,00 97.300,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:58:47

N/C N/C 1.390 60,00 83.400,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:16:05

N/C N/C 1.390 66,33 92.198,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:50:34

N/C N/C 1.390 67,17 93.366,30 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:11:37

N/C N/C 1.390 67,17 93.366,30 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:00:43

N/C N/C 1.390 55,06 76.533,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:41:27

N/C N/C 1.390 66,00 91.740,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:57:43

N/C N/C 1.390 66,35 92.226,50 Sim

0027 - ROTA 03- FORTALEZINHA E MOCOÓCA PARA QUARENTA DO MOCOÓCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:52:14

N/C N/C 990 70,00 69.300,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
18:59:44

N/C N/C 990 60,00 59.400,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:16:23

N/C N/C 990 66,33 65.666,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:50:56

N/C N/C 990 67,17 66.498,30 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:12:48

N/C N/C 990 67,17 66.498,30 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:01:01

N/C N/C 990 55,06 54.509,40 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:41:41

N/C N/C 990 66,00 65.340,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:57:51

N/C N/C 990 66,35 65.686,50 Sim
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0028 - ROTA 04- CAMBOINHA PARA ALGODOAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:52:35

N/C N/C 5.187 70,00 363.090,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
19:00:00

N/C N/C 5.187 60,00 311.220,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:18:13

N/C N/C 5.187 66,33 344.053,71 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:51:43

N/C N/C 5.187 67,17 348.410,79 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
15:58:56

N/C N/C 5.187 67,17 348.410,79 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:01:18

N/C N/C 5.187 55,06 285.596,22 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:41:57

N/C N/C 5.187 66,00 342.342,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:57:58

N/C N/C 5.187 66,35 344.157,45 Sim

0029 - ROTA 05- BOM JESUS PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:52:52

N/C N/C 3.014 70,00 210.980,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
19:00:18

N/C N/C 3.014 60,00 180.840,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:18:30

N/C N/C 3.014 66,33 199.918,62 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:52:09

N/C N/C 3.014 67,17 202.450,38 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:00:53

N/C N/C 3.014 67,17 202.450,38 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:01:35

N/C N/C 3.014 55,06 165.950,84 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:42:19

N/C N/C 3.014 66,00 198.924,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:58:05

N/C N/C 3.014 66,35 199.978,90 Sim

0030 - ROTA 06- DERRUBADO PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:53:08

N/C N/C 1.157 70,00 80.990,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
19:00:36

N/C N/C 1.157 60,00 69.420,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:18:48

N/C N/C 1.157 66,33 76.743,81 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:52:29

N/C N/C 1.157 67,17 77.715,69 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:03:16

N/C N/C 1.157 67,17 77.715,69 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:01:54

N/C N/C 1.157 55,06 63.704,42 Sim
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GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:42:37

N/C N/C 1.157 66,00 76.362,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:58:11

N/C N/C 1.157 66,35 76.766,95 Sim

0031 - ROTA 07- CURUÇAZINHO PARA VILA DO PENHA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:53:39

N/C N/C 2.080 70,00 145.600,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
19:01:09

N/C N/C 2.080 60,00 124.800,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:20:12

N/C N/C 2.080 66,33 137.966,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:52:56

N/C N/C 2.080 67,17 139.713,60 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:05:40

N/C N/C 2.080 67,17 139.713,60 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:02:25

N/C N/C 2.080 55,06 114.524,80 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:42:53

N/C N/C 2.080 66,00 137.280,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:58:48

N/C N/C 2.080 66,35 138.008,00 Sim

0032 - ROTA 08- TRACUATEUA E PONTA ALEGRE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:54:05

N/C N/C 1.157 70,00 80.990,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
19:01:47

N/C N/C 1.157 60,00 69.420,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:20:30

N/C N/C 1.157 66,33 76.743,81 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:53:18

N/C N/C 1.157 67,17 77.715,69 Não

L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:07:23

N/C N/C 1.157 67,17 77.715,69 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:02:43

N/C N/C 1.157 55,06 63.704,42 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:43:06

N/C N/C 1.157 66,00 76.362,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:58:56

N/C N/C 1.157 66,35 76.766,95 Sim

0033 - ROTA 09- ARICURÚ PARA MARACANÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P FONSECA DE
FARIAS ME

07.056.556/0001-
49

20/01/2022 -
10:54:25

N/C N/C 1.150 70,00 80.500,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

22/01/2022 -
19:02:01

N/C N/C 1.150 60,00 69.000,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

24/01/2022 -
17:20:46

N/C N/C 1.150 66,33 76.279,50 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
VIGIA

25.134.584/0001-
19

25/01/2022 -
14:53:42

N/C N/C 1.150 67,17 77.245,50 Não
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L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

41.064.406/0001-
15

25/01/2022 -
16:08:57

N/C N/C 1.150 67,17 77.245,50 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

25/01/2022 -
20:02:57

N/C N/C 1.150 55,06 63.319,00 Sim

GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-
68

26/01/2022 -
09:43:23

N/C N/C 1.150 66,00 75.900,00 Sim

TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE
LTDA

26.705.306/0001-
37

26/01/2022 -
08:59:02

N/C N/C 1.150 66,35 76.302,50 Sim

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

P FONSECA DE FARIAS ME 07.056.556/0001-49 90 dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN 10.366.129/0001-71 90 dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA 25.134.584/0001-19 90 dias

MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI 22.823.674/0001-29 90 dias

FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 35.829.669/0001-75 90 dias

CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 27.459.005/0001-33 90 dias

GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA 10.195.504/0001-68 90 dias

J DIAS MENDES 32.873.171/0001-11 90 dias

TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA 26.705.306/0001-37 90 dias

L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 41.064.406/0001-15 90 dias

JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 43.645.425/0001-60 90 dias

CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA 23.529.827/0001-92 90 dias

Lances Enviados
0001 - ROTA 01- KM 24, KM 26, KM 29, KM 31, KM 32, KM 33, KM 34, KM 36 PARA MARACANÃ
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:40:30 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:46:08 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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24/01/2022 - 16:18:34 10,35 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 16:59:02 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:08:59 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:23:27 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:45:23 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 19:57:02 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:14:08 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:49:46 8,75 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:32:07 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:32 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:09:42 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:10:27 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:12:09 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Cancelado - 26/01/2022 10:21:30

26/01/2022 - 10:14:04 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:14:50 5,85 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:15:18 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:31 5,84 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:16:10 5,79 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:16:22 5,78 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:16:33 5,77 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 10:16:49 5,76 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:17:03 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:17:13 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:17:49 5,73 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:18:01 5,70 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:18:12 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:19 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 10:18:45 5,54 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:20:01 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:18 5,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:22:03 8,68 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

0002 - ROTA 02- PAUXIS, KM 38, KM 39, KM 40 PARA MARACANÃ
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:41:01 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:46:47 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:18:58 10,35 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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24/01/2022 - 16:59:23 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:09:33 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:23:36 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:46:21 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 19:57:24 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:14:20 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:49:56 8,75 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:32:46 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:37 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:09:50 6,50 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:10:31 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:12:22 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:14:09 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:14:57 5,85 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:15:22 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:16:15 5,79 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:16:28 5,78 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:16:40 5,77 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 10:16:55 5,76 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:17:07 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:17:19 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:17:57 5,73 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:18:06 5,70 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:18:17 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:25 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 10:18:50 5,54 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:20:05 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:23 5,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

0003 - ROTA 03- SÃO ROBERTO, JACÓ, MINA, PERIASSU, PRAUARI, RAMAL DO BOTELHO PARA MARACANÃ
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:41:22 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:47:28 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:20:32 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 16:59:48 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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24/01/2022 - 17:10:16 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:23:13 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:46:44 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:22:54 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:14:15 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:50:06 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:33:08 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:41 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:09:56 6,50 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:10:36 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:12:32 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:14:14 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:15:02 5,85 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:15:26 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:16:20 5,79 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:16:36 5,78 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:16:43 5,77 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:16:51 5,76 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:17:11 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:17:25 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:13 5,70 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 10:18:20 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:34 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:18:49 5,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:20:01 5,53 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:20:08 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:26 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

0004 - ROTA 04- SÃO RAIMUNDO, ENTRE PAJURÁ E QUADROS, BACURI, PAJURÁ, SÃO SEBASTIÃO DA SERRARIA,
BALAIO, SERRARIA, KM 13, KM 14, BOM JARDIM PARA VILA UNIÃO
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:42:46 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:48:31 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:21:52 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:00:47 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:12:49 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:25:11 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:47:24 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:23:10 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:14:27 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:50:15 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:33:24 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:46 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:10:04 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:10:40 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:12:40 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 10:14:19 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:14:47 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:10 5,85 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:15:31 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:16:26 5,78 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:16:45 5,77 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:16:57 5,76 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:17:13 5,75 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:17:32 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:24 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:27 5,73 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:18:32 5,54 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:18:39 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 10:19:00 5,53 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:19:19 5,52 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:20:01 5,51 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:20:06 5,50 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:20:11 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:29 5,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:20:51 5,43 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:21:28 5,42 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:21:37 5,41 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:22:01 5,40 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:22:20 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:22:41 5,38 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:22:59 5,37 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:24:00 5,36 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:24:16 5,35 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:24:53 5,34 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:25:09 5,33 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:25:34 5,32 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:25:47 5,31 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:26:16 5,30 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:26:26 5,29 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:26:30 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:26:42 5,09 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:26:54 5,05 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:27:10 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:27:31 5,03 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:27:35 5,02 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:27:40 5,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:27:55 4,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:28:44 4,98 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:29:27 4,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:29:39 4,96 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:29:46 4,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:30:14 4,94 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:30:34 4,93 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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20/01/2022 - 10:43:06 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:49:11 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:22:26 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:01:05 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:13:45 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:26:26 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:47:50 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:23:27 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:14:51 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:50:28 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:33:45 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:50 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:10:14 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:10:44 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:12:48 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 10:14:24 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:14:51 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:26 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:17:01 5,78 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:17:21 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:17:38 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:28 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:46 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:20:13 5,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:20:27 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:21:15 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

0006 - ROTA 06- SÃO RAIMUNDO, BACABAL, BOA UNIÃO E BOM JARDIM PARA VILA DO MOTA
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:43:27 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:49:27 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:22:51 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:01:21 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:27:47 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:27:08 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:48:41 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:24:51 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:14:34 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:50:36 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:34:02 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:55 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:10:23 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:10:49 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:13:01 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 10:14:29 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:14:55 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:38 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:17:16 5,78 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:17:25 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:17:44 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:31 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:52 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:19:09 5,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:20:15 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:22:05 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

0007 - ROTA 07- GUAJARÁ E SANTA ROSA PARA MARTINS PINHEIRO
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:43:47 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:49:44 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:23:18 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:01:35 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Cancelado - Pedido deferido, conforme solicitação via chat 14/02/2022
10:31:03

24/01/2022 - 17:28:27 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:27:40 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:49:00 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:25:03 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:14:49 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:50:44 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:34:17 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:09:59 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:10:53 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:13:07 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:13:09 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Cancelado - Pedido deferido, conforme solicitação via chat 14/02/2022
10:31:03
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26/01/2022 - 10:14:34 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:14:59 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:43 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:17:26 5,75 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:17:41 5,74 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:17:50 5,73 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:35 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:57 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:19:24 5,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:19:42 5,53 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:20:18 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:41 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:21:05 5,43 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:21:29 5,42 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:21:42 5,41 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

0008 - ROTA 08- CAMPINHO PARA MARTINS PINHEIRO
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:44:02 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:50:02 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:23:49 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:01:55 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:29:24 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:28:44 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:49:56 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:25:36 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:14:38 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:50:52 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:34:30 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:10:03 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:10:58 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:11:19 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:13:16 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 10:14:42 5,88 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:15:03 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:52 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:16:05 5,78 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:17:19 5,75 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:17:23 5,77 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:17:29 5,74 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:17:43 5,73 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:17:57 5,72 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:18:13 5,71 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:18:29 5,70 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:39 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:19:05 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:19:08 5,54 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:19:52 5,53 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:20:12 5,52 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:20:21 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:36 5,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:21:08 5,43 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:21:36 5,42 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:21:46 5,41 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:22:08 5,40 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:22:26 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:23:14 5,38 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:23:22 5,37 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:24:10 5,36 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:24:22 5,35 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:24:47 5,34 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:25:13 5,33 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:25:40 5,32 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:25:51 5,31 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:26:06 5,30 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:26:15 5,29 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:26:35 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:26:44 5,09 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:26:59 5,05 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:27:14 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:27:38 5,03 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:27:42 5,02 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:27:46 5,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:28:02 4,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:29:53 4,98 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:30:05 4,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:30:24 4,96 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:30:40 4,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:32:38 4,94 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:32:54 4,93 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:34:37 4,90 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:34:43 4,89 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:36:10 4,87 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:36:21 4,85 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:36:39 4,84 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

0009 - ROTA 09- BOA ESPERANÇA PARA MARTINS PINHEIRO
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:44:18 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:50:19 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:24:47 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:02:10 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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24/01/2022 - 17:29:52 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:29:14 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:50:25 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:25:54 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:14:46 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:51:02 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:35:08 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:10:09 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:11:03 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:11:28 5,88 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:13:23 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:15:07 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:15:56 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:16:11 5,78 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:16:17 5,75 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:17:13 5,70 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:18:03 5,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:18:16 5,68 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:18:34 5,67 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:43 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:19:01 5,54 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:19:10 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:19:40 5,53 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:19:56 5,52 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:20:31 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:44 5,44 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:21:41 5,43 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:21:50 5,41 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:23:00 5,40 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:23:17 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:24:33 5,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:24:45 5,36 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:25:11 5,35 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:25:16 5,33 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:25:38 5,32 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:26:02 5,31 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:26:27 5,30 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:26:37 5,29 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:26:41 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:26:48 5,09 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:27:03 5,08 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:27:13 5,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:27:18 5,03 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:27:33 5,02 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:27:38 5,01 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:27:51 5,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:28:05 4,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:28:32 4,98 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:28:50 4,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:29:04 4,96 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:29:14 4,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:29:46 4,94 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:29:51 4,93 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:29:59 4,92 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:30:08 4,91 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:30:13 4,90 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:30:43 4,89 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:30:50 4,88 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:31:11 4,87 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:32:49 4,86 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:33:10 4,85 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:33:21 4,84 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:33:59 4,83 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:34:14 4,82 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:34:43 4,80 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:34:53 4,79 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:35:20 4,78 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:35:28 4,77 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:37:08 4,76 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:37:14 4,75 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:38:49 4,74 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:38:53 4,73 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:38:59 4,72 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:39:12 4,71 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:33 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:46 4,69 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:15 4,67 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:40:21 4,65 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:26 4,64 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:41:03 4,63 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:41:19 4,62 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:41:24 4,61 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:42:11 4,60 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:42:16 4,59 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:43:37 4,58 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:43:43 4,57 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:43:49 4,56 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:45:17 4,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:45:24 4,54 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:45:42 4,53 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:46:00 4,52 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:46:17 4,51 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:46:26 4,50 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:46:38 4,49 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:46:52 4,48 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:46:58 4,47 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:47:36 4,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:43 4,44 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:48:19 4,43 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:48:23 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:39 4,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:49:28 4,35 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:57 4,34 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:51:00 4,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:51:27 4,14 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:51:53 4,13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:52:17 4,10 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:52:26 4,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:52:38 4,05 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:54:08 4,04 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:54:23 4,03 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:56:21 4,02 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:56:47 4,01 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:57:02 4,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:57:18 3,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:57:48 3,95 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:00 3,94 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:59:03 3,92 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:17 3,91 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:00:00 3,90 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:00:09 3,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:00:25 3,88 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:01:00 3,85 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:01:09 3,84 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:01:48 3,83 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:02:01 3,82 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:02:07 3,81 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:02:23 3,80 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:03:18 3,79 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:03:24 3,78 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:03:48 3,77 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:03:56 3,76 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:04:01 3,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:23 3,74 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:05:17 3,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:05:23 3,69 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:05:41 3,68 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:05:52 3,67 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:06:07 3,66 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:26 3,65 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:07:24 3,63 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:07:32 3,64 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:07:40 3,62 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:07:54 3,61 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:08:04 3,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:08:14 3,59 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:08:54 3,56 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:09:02 3,55 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:09:21 3,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:09:30 3,53 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:09:56 3,52 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:10:34 3,51 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:10:41 3,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:11:20 3,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:11:59 3,48 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:12:18 3,47 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:12:29 3,46 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:12:40 3,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:12:48 3,44 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:14:20 3,43 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:14:28 3,42 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:14:47 3,41 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:14:58 3,40 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:16:31 3,35 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:16:40 3,39 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:16:54 3,34 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:17:51 3,33 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:18:08 3,32 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:07 3,31 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:19:16 3,30 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:42 3,29 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:20:10 3,28 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:21:02 3,27 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:23 3,26 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:22:41 3,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:22:53 3,24 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:24:17 3,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:25 3,20 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:24:42 3,19 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:50 3,18 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

0010 - ROTA 10- SÃO CRISTOVÃO PARA MARACANÃ/SÃO CRISTOVÃO PARA KM26
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:44:37 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:50:37 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:25:17 10,35 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:06:45 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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24/01/2022 - 17:33:44 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:30:23 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:52:43 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:26:10 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:14:42 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:51:12 8,75 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:35:27 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:10:14 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:11:08 5,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:11:40 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:13:29 6,09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:15:48 5,87 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:16:00 5,79 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:17:08 5,78 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 10:17:36 5,77 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:17:46 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:18:13 5,74 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:18:33 5,73 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:18:41 5,72 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:18:47 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:19:14 5,54 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:19:18 8,70 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:20:35 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:20:43 5,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

0011 - ROTA 11- KM 22, CENTRAL, RECREIO, CRUZEIRO E ITAMARATI PARA KM 26
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:45:04 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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22/01/2022 - 18:52:46 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:26:56 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:07:07 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:33:06 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:31:20 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:53:27 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:27:59 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:17:58 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:53:25 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:36:06 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:26:34 8,68 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:26:42 6,09 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:27:33 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:31:15 6,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:31:21 6,07 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:31:33 5,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:33:28 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:33:44 5,48 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:33:55 5,47 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:34:13 5,46 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:34:20 8,77 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:34:34 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:06 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:35:18 5,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:26 5,40 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:35:33 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:35:33 5,42 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:35:45 5,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:50 5,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:36:09 5,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:27 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:37:21 5,35 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:37:33 5,34 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:38 5,33 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:37:56 5,32 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:38:01 5,31 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:38:18 5,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:38:57 5,29 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:10 5,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:15 5,24 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:18 5,28 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:39:33 5,23 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:39:45 5,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:49 5,21 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:01 5,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:40:12 5,19 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:28 5,18 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:40:33 5,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:40:38 5,17 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:43 5,14 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:41:32 5,13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:41:47 5,12 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:42:06 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:42:19 5,09 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:42:23 5,08 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:43:22 5,07 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:43:53 5,06 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:43:56 5,55 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:43:57 5,05 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:00 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:44:10 5,03 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:17 5,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:44:27 4,99 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:44:30 4,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:45:12 4,89 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:45:27 4,88 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:46:51 4,87 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:46:59 4,86 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:32 4,85 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:48:50 4,83 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:30 4,82 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:51:09 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:07 4,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:52:42 4,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:54:18 4,64 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:54:48 4,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:55:53 4,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:08 4,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:56:29 4,52 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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20/01/2022 - 10:45:22 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:53:04 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:29:31 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:07:23 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:32:51 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:31:46 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:53:56 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:02 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:02 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:53:33 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:36:30 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:26:42 8,68 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:26:47 6,09 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:27:22 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:31:22 6,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:31:36 5,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:33:34 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:33:48 5,48 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:33:57 5,47 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:34:33 8,77 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:35:09 5,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:31 5,40 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:35:37 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:35:48 5,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:01 5,37 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:36:16 5,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:25 5,35 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:36:33 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:36:44 5,34 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:05 5,33 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:37:39 5,32 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:49 5,31 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:38:01 5,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:38:29 5,29 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:39:03 5,28 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:13 5,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:19 5,24 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:39:49 5,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:52 5,21 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:57 5,20 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:40:13 5,19 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:40:24 5,18 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:37 5,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:40:47 5,14 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:40:54 5,13 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:41:07 5,12 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:41:15 5,11 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:41:27 5,10 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:42:10 5,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:42:27 5,08 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:43:18 5,07 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:43:43 5,06 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:43:53 5,05 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:43:57 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:44:04 5,55 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:06 5,03 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:44:14 5,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:44:21 4,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:56 4,98 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:45:31 4,97 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:45:39 4,96 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:45:46 4,95 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:46:23 4,94 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:46:34 4,93 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:46:54 4,92 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:47:02 4,91 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:12 4,90 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:47:19 4,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:28 4,88 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:47:45 4,87 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:08 4,86 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:48:39 4,84 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:54 4,83 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:49:18 4,82 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:24 4,81 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:49:48 4,80 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:49:58 4,79 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:11 4,78 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:50:16 4,77 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:33 4,76 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:51:12 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:51:24 4,69 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:51:54 4,67 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:06 4,66 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:52:44 4,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:53:10 4,64 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:54:15 4,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:54:29 4,59 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:54:55 4,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:55:37 4,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:55:59 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:16 4,39 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:56:33 4,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:30 4,37 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:58:40 4,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:11 4,35 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:59:23 4,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:44 4,29 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:59:52 4,28 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:01:04 4,27 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:01:35 4,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:03:30 4,24 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:03:36 8,67 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:03:36 4,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:03:53 4,21 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:04:10 4,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:40 4,19 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:04:52 4,18 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:05:45 4,17 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:06:31 4,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:42 4,14 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:07:13 4,12 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:07:43 4,11 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:08:23 4,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:09:46 4,09 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:09:56 4,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:10:23 4,07 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:10:31 4,06 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:12:28 4,05 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:13:51 4,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:15:15 4,03 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:16:09 4,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

0013 - ROTA 13- SANTA CRUZ, PONTO CERTO E KM 20 PARA KM 18
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:45:56 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:53:20 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:30:18 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:08:33 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:34:51 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:32:09 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:54:12 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:13 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:07 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:53:39 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:36:44 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:26:48 8,68 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:26:52 6,09 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:27:14 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:31:27 6,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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26/01/2022 - 10:31:39 5,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:33:38 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:34:01 5,47 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:34:26 5,46 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:34:39 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:34:42 8,77 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:34:54 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:35:03 5,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:36 5,40 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:35:41 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:35:52 5,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:14 5,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:36:19 5,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:41 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:37:36 5,35 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:37:43 5,32 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:54 5,31 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:38:07 5,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:38:33 5,29 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:39:16 5,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:23 5,24 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:46 5,23 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:39:52 5,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:55 5,21 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:09 5,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:40:28 5,19 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:40 5,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:40:50 5,14 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:41:44 5,13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:41:50 5,12 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:42:13 5,11 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:42:32 5,10 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:42:37 5,09 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:43:14 5,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:43:25 5,07 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:43:46 5,06 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:44:04 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:44:08 5,55 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:26 5,02 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:41 5,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:45:03 4,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:45:55 4,98 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:46:06 4,97 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:05 4,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:47:10 4,96 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:13 4,94 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:27 4,93 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:47:35 4,92 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 149 de 357

26/01/2022 - 10:47:49 4,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:46 4,89 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:48:58 4,88 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:53 4,87 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:50:03 4,86 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:12 4,85 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:50:21 4,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:50:40 4,79 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:51:16 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:21 4,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:52:48 4,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:54:29 4,64 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:55:04 4,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:55:33 4,49 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:56:03 4,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:36 4,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:56:42 4,42 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:29 4,41 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:58:43 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:35 4,39 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:59:47 4,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:00:12 4,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:00:21 4,35 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:01:33 4,34 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:01:40 4,32 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:01:59 4,31 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:02:15 4,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:03:35 4,29 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:03:42 4,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:04 4,24 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:04:14 4,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:26 8,67 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:05:19 4,21 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:05:34 4,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:01 4,19 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:06:19 4,17 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:07:11 4,18 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:07:19 4,16 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:07:35 4,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:08:06 4,14 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:08:18 4,12 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:09:30 4,09 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:09:39 4,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:10:51 4,07 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:11:01 4,05 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:11:59 4,04 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:12:13 4,03 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:12:41 4,02 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:13:23 4,01 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:14:07 4,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:14:56 3,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:16:52 3,98 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:17:57 3,97 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:19:18 3,96 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:19:52 3,95 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:20:41 3,94 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:20:54 3,93 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:23 3,92 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:22:59 3,91 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:23:13 3,90 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:24:08 3,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:19 3,87 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:24:32 3,86 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:25:01 3,85 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

0014 - ROTA 14- DERRUBADO GRANDE, TATUTEUA, SANTO AMARO, PÃO DE AÇÚCAR, CURUÇAMBAUA PARA VILA DO
PENHA
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:46:17 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:53:37 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:30:36 10,35 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:08:51 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:35:30 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:32:33 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:54:31 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:23 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:10 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:53:46 8,75 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:38:58 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:26:43 6,09 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:27:01 6,08 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:27:07 8,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 10:30:37 6,07 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:31:34 6,00 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:31:43 5,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:33:43 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:33:53 5,47 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:34:12 5,46 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:34:55 8,74 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 10:35:06 5,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:42 5,40 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:35:54 5,39 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:36:03 5,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:18 5,37 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:36:23 5,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:36:31 5,35 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:36:48 5,34 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:00 5,33 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:37:47 5,32 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:55 5,31 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:38:10 5,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:38:56 5,29 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:39:20 5,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:40:01 5,24 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:40:17 5,23 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:41:10 5,22 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:42:26 5,21 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:43:36 5,20 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:43:50 5,19 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 165 de 357

26/01/2022 - 10:44:13 5,55 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:17 5,18 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:44:35 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:45:44 5,09 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:45:54 5,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:46:29 5,07 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:46:38 5,06 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:46:59 5,05 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:47:06 5,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:33 5,03 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:47:53 5,01 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:13 5,00 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:48:31 4,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 167 de 357

26/01/2022 - 10:48:48 4,88 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:49:02 4,87 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:18 4,86 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:49:53 4,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:07 4,79 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:50:12 4,78 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:16 4,77 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:50:24 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:38 4,69 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:51:20 4,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:51:31 4,64 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:51:59 4,63 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:10 4,62 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:52:53 4,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:53:16 4,59 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:54:20 4,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:54:34 4,54 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:55:08 4,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:55:44 4,49 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:56:06 4,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:32 4,44 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:56:38 4,42 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:57:21 4,41 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:57:28 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:57:58 4,39 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:58:08 4,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:38 4,29 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:58:46 4,28 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:59:18 4,27 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:59:29 4,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:49 4,24 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:59:57 4,23 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:01:09 4,22 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:01:43 4,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:02:20 4,19 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:02:36 4,18 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:03:36 4,17 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:03:46 4,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:03:58 4,14 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:04:20 4,12 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:35 4,11 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:04:57 4,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:05:52 4,09 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:06:15 4,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:36 4,07 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:06:50 4,06 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:07:49 4,05 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:08:12 4,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:09:40 4,03 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:10:08 4,02 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:10:28 4,01 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:10:55 4,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:12:51 3,99 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:13:19 3,98 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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20/01/2022 - 10:46:48 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:53:55 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:31:10 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:09:08 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:36:14 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:33:02 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:54:53 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:29 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:13 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:53:54 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:37:23 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Cancelado - ausência de comprovação na planilha de composição de
preços 14/02/2022 10:34:16

26/01/2022 - 10:26:30 6,09 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:27:04 6,08 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:27:24 8,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 10:30:45 6,07 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:31:18 6,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:31:48 5,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:33:46 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:34:08 5,47 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:34:40 5,46 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:34:58 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:09 8,74 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Cancelado - ausência de comprovação na planilha de composição de
preços 14/02/2022 10:34:16

26/01/2022 - 10:35:10 5,44 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:35:14 5,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:35:45 5,42 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:35:48 5,40 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

26/01/2022 - 10:35:59 5,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:36:28 5,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:36:51 5,34 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:37:50 5,33 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:37:57 5,32 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:38:14 5,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:39:27 5,24 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:39:55 5,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:40:32 5,20 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:40:43 5,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:40:56 5,14 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:41:55 5,13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:41:59 5,12 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:42:31 5,11 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:42:45 5,10 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:42:59 5,09 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:43:11 5,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:08 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:44:17 5,55 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:38 5,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:45:02 4,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:45:35 4,98 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:45:49 4,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:45:59 4,96 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:47:39 4,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:47:52 4,94 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:47:57 4,92 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:48:52 4,90 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:48:59 4,91 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:49:07 4,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:20 4,88 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:49:38 4,85 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:41 4,87 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:50:02 4,84 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:50:08 4,83 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:17 4,82 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:50:28 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:50 4,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:51:25 4,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:37 4,61 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:52:57 4,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:54:40 4,59 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:55:12 4,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:49 4,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:57:10 4,52 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:38 4,51 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:58:51 4,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:14 4,49 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:59:33 4,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:00:22 4,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:00:39 4,42 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:01:11 4,41 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:01:50 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:02:38 4,39 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:02:43 4,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:03:22 4,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:03:31 4,35 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:18 4,34 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:04:24 4,32 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:05:09 4,31 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:05:26 4,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:13 4,29 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:06:26 4,27 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:07:01 4,26 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:07:08 4,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:08:19 4,24 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:08:30 4,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:09:44 4,21 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:10:13 4,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:11:04 4,19 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:11:26 4,18 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:11:46 4,17 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:12:08 4,16 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:13:06 4,15 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:14:00 4,12 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:14:34 4,11 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:15:03 4,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

0016 - ROTA 16- SÃO JOÃO, NAZARÉ DO SECO, SANTA MARIA DO CASTELO PARA QUATRO BOCAS
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:47:07 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:54:12 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:31:49 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:09:26 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:36:51 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:33:26 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:55:24 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:37 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:18 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:54:01 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:37:43 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:42:32 8,70 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:42:43 6,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:05 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04
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26/01/2022 - 10:44:34 6,07 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:42 6,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:52 6,06 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:48:24 8,69 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:49:32 5,99 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:49:43 5,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:51:06 5,89 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:51:28 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:00 5,98 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:52:46 5,70 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 10:52:50 5,79 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:53:09 5,69 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:53:19 5,68 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:53:33 5,67 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:54:54 5,66 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:55:17 4,62 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:57:00 4,61 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:57:17 4,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:51 4,59 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:59:10 4,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:00:35 4,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:00:44 4,52 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:01:00 4,51 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:01:08 4,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:02:48 4,49 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:02:57 4,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:03:09 4,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:03:26 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:34 4,39 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:04:42 4,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:58 4,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:05:07 4,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:26 4,35 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:06:38 4,33 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:50 4,32 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:06:58 4,31 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:08:47 4,30 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:09:02 4,29 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:09:59 4,28 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:10:19 4,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:11:18 4,24 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:11:33 4,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:13:18 4,21 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:14:05 4,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:14:47 4,19 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:15:09 4,15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

0017 - ROTA 17- SÃO SEBASTIÃO, TRACUATEUA E NAZARÉ DO SECO PARA QUATRO BOCAS
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:48:59 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:54:28 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:32:24 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:09:46 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:37:51 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:33:56 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:55:43 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:46 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:23 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:54:17 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:38:07 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:42:38 8,70 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:42:48 6,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:11 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04
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26/01/2022 - 10:44:38 6,07 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:46 6,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:31 8,69 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:49:42 5,99 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:49:47 5,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:51:17 5,89 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 10:51:31 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:05 5,98 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:52:42 5,70 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:53:30 5,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:53:43 5,68 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:55:08 5,67 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:55:21 5,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:07 5,64 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:56:21 5,62 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:56:55 5,61 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:57:21 5,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:57:39 5,59 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:57:58 5,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:58:04 5,58 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:58:59 5,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:59:14 5,50 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:59:21 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:59:38 5,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:00:48 5,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:01:26 5,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:02:57 5,42 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:03:06 5,41 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:04:47 5,40 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:05:03 5,39 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:06:39 5,38 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:07:02 5,37 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:08:59 5,36 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:09:08 5,35 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:10:14 5,34 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:10:25 5,33 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:11:30 5,32 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:11:39 5,30 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:13:28 5,29 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 210 de 357

26/01/2022 - 11:14:10 5,28 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:15:01 5,27 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:15:15 5,26 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:16:07 5,25 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:16:15 5,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:17:33 5,19 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:17:44 5,18 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:18:04 5,17 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:18:25 5,16 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:18:39 5,15 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:19:56 5,14 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:20:51 5,13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:21:10 5,12 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:31 5,11 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:22:54 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:23:23 5,09 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:23:58 5,08 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:09 5,07 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:24:36 5,06 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:25:10 5,05 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

0018 - ROTA 18- APEÍ, NAZARÉ DO SECO, 40 DO MOCOÓCA, SÃO MIGUEL DO ITAQUERÊ, SÃO SEBASTIÃO DO
ITAQUERÊ PARA QUATRO BOCAS
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:49:16 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:54:45 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:33:07 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:10:05 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:38:48 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:34:27 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:56:13 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:28:54 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:18:27 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 215 de 357

26/01/2022 - 08:54:25 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:38:24 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:42:44 8,70 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:42:52 6,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:17 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04
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26/01/2022 - 10:44:43 6,07 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:51 6,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:41 8,69 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:50:22 5,99 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:50:35 5,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:45 5,89 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:51:36 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:51:56 5,79 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:52:04 5,78 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:09 5,98 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 10:52:31 5,77 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:52:38 5,70 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:52:43 5,69 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

0019 - ROTA 19- BEIRA MAR, MANGUEIRÃO, SÃO SEBASTIÃO, TRACUATEUA PARA QUATRO BOCAS
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:49:36 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:55:02 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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24/01/2022 - 16:33:30 10,35 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:10:21 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:39:50 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:34:52 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:56:33 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:29:01 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:18:29 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:54:34 8,75 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:38:38 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:42:51 8,70 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:42:56 6,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 10:44:24 6,08 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 10:44:46 6,07 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:44:54 6,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:48:50 8,69 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:50:26 5,99 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 10:50:38 5,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:50:49 5,89 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:51:39 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:00 5,79 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 10:52:09 5,78 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:12 5,98 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:52:34 5,70 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:52:39 5,69 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

0020 - ROTA 20- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA, ITACURUÇÁ, 40 DO MOCOÓCA PARA QUATRO BOCAS
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:49:55 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:55:23 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25
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24/01/2022 - 16:34:18 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:10:38 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:40:25 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

25/01/2022 - 14:35:28 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:57:50 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:29:09 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 03:18:35 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34

26/01/2022 - 08:54:41 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:38:52 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:43:02 6,09 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:43:11 8,70 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 10:43:25 6,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 10:44:05 5,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:44:58 5,98 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:45:40 5,97 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:49:00 8,69 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 10:50:08 5,96 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:50:43 5,90 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 227 de 357

26/01/2022 - 10:51:36 5,89 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:51:42 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 10:52:54 5,70 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 10:53:48 5,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 10:55:29 5,65 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

0021 - ROTA 21- MANGUEIRÃO, QUARIQUARA, VISTA ALEGRE PARA MARTINS PINHEIRO
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:50:19 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:55:50 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:35:30 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:11:02 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:42:08 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:43:10 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:58:15 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:29:38 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:20:00 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:55:44 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:39:40 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:07:25 6,09 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:07:55 8,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:09:03 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 11:12:57 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:13:47 5,98 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:14:23 5,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:15:25 5,96 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:16:03 5,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:16:24 8,75 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:16:27 5,94 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:17:13 5,93 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:18:26 5,92 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:18:37 5,91 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:18:51 5,90 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:19:05 5,89 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:18 5,88 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:19:24 5,87 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:36 5,86 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:20:14 5,85 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:20:22 5,84 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:20:42 5,83 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:04 5,82 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:21:12 5,81 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:21:25 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:41 5,79 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:21:51 5,78 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:22:05 5,77 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:22:12 5,76 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:22:31 5,75 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:22:49 5,74 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:22:59 5,72 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:23:11 5,71 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:23:21 5,70 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:23:34 5,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:23:41 5,68 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:01 5,67 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:24:15 5,65 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:24:30 5,64 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:24:38 5,63 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:24:58 5,62 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:25:06 5,61 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:25:19 5,60 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:25:30 5,59 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:25:43 5,58 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:25:55 5,57 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:26:07 5,56 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:26:32 5,55 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:27:45 5,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:27:57 5,53 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:28:10 5,52 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:28:16 5,51 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:28:35 5,50 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:28:49 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:28:53 5,48 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:28:57 5,47 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:29:14 5,46 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:30:48 5,45 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:30:57 5,44 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:31:09 5,43 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:31:25 5,42 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:31:43 5,41 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:32:11 5,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:32:23 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:32:35 5,38 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:32:42 5,37 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:57 5,36 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:33:05 5,35 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:33:18 5,34 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:33:25 5,33 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:33:39 5,32 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:33:44 5,30 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:34:07 5,29 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:34:23 5,28 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:34:41 5,27 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:35:10 5,26 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:35:31 5,25 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:35:51 5,24 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:36:14 5,23 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:36:23 5,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:36:33 5,21 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:37:15 5,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:37:27 5,19 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:37:41 5,18 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:37:55 5,17 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:38:11 5,16 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:38:26 5,15 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:38:49 5,14 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:39:00 5,13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:39:13 5,12 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:39:21 5,11 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:39:32 5,10 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:39:44 5,09 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:39:50 5,08 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:39:56 5,07 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:40:05 5,06 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:40:15 5,05 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:40:28 5,04 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:40:36 5,03 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:40:43 5,02 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:41:03 5,01 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:41:10 5,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:41:20 4,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:41:34 4,98 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:41:47 4,97 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:42:10 4,96 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:42:16 4,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - 26/01/2022 11:48:29
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26/01/2022 - 11:42:30 4,94 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:42:45 4,91 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:43:05 4,90 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:43:10 4,89 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - 26/01/2022 11:48:10

26/01/2022 - 11:43:29 4,88 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:43:49 4,87 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:44:07 4,86 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:44:16 4,85 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:44:31 4,84 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:45:45 4,83 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:46:07 4,82 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:47:36 4,81 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:48:11 4,80 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:49:04 4,79 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:49:26 4,78 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 11:49:33 4,77 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:50:14 4,76 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:50:26 4,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:50:44 4,74 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:52:39 4,73 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:52:55 4,71 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:54:47 4,70 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:55:09 4,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:56:14 4,68 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:56:38 4,67 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:57:17 4,66 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:57:40 4,65 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:59:27 4,64 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:59:47 4,63 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 12:01:44 4,62 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:02:01 4,61 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:03:51 4,59 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:04:13 4,58 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:06:07 4,57 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:06:25 4,56 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:08:20 4,55 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 12:08:35 4,54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:10:30 4,53 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:10:47 4,52 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:12:43 4,51 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:13:00 4,50 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:14:55 4,49 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:15:14 4,48 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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26/01/2022 - 12:17:10 4,47 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:17:26 4,46 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:19:19 4,45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:19:36 4,44 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:21:33 4,43 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:21:43 4,42 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:23:40 4,40 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 12:24:10 4,39 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:26:08 4,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:26:23 4,37 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 12:28:21 4,36 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:28:38 4,35 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

0022 - ROTA 22- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA, TRACUATEUA, PONTA ALEGRE PARA SÃO TOMÉ
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:50:39 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:56:13 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:36:08 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:13:22 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:42:50 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:43:47 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:58:33 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:30:26 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:20:06 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:55:52 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:40:04 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:07:31 6,09 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:08:02 8,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:08:10 6,08 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:09:07 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:13:01 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:16:30 8,75 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:16:33 5,98 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:17:06 5,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:17:14 5,96 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:17:25 5,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:17:36 5,94 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:18:13 5,93 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:18:27 5,92 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:18:41 5,91 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:18:59 5,90 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:19:11 5,89 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:21 5,88 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:19:28 5,87 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 258 de 357

26/01/2022 - 11:19:36 5,86 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:20:18 5,85 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:20:25 5,84 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:20:45 5,83 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:21:31 5,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:47 5,79 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:22:20 5,78 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:22:31 5,77 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:23:16 5,76 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:50 5,75 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:25:02 5,74 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:25:18 5,73 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

0023 - RORA 23- SÃO ROBERTO, KM33, KM 32, KM 31, KM 30, KM 29, KM 28 PARA KM 26
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:51:01 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:56:35 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:37:28 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:13:38 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:43:28 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:44:09 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:58:56 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:30:11 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:20:11 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:55:59 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:40:28 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:07:37 6,09 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:08:09 8,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:08:15 6,08 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:08:37 7,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 11:09:10 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:13:04 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:14:40 7,85 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:15:31 5,98 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:15:40 5,97 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:16:44 5,96 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:16:59 5,95 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:17:17 5,94 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:17:29 5,93 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:17:41 5,92 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:18:19 5,91 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:18:31 5,90 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:18:45 5,89 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:04 5,88 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:19:20 5,87 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 265 de 357

26/01/2022 - 11:19:26 5,86 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:19:34 5,85 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:19:39 5,84 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:20:26 5,83 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:20:32 5,82 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:20:50 5,81 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:21:01 5,80 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:21:37 5,79 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:21:52 5,78 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:22:01 5,77 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:22:09 5,76 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:22:24 5,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:22:34 5,74 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:22:43 5,73 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:23:02 5,72 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:23:19 5,71 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:23:24 5,70 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:23:50 5,68 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:24:18 5,65 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:24:54 5,64 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:25:02 5,63 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:25:10 5,61 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:25:19 5,60 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:25:27 5,59 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:25:36 5,58 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:27:31 5,57 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:27:37 5,56 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:27:57 5,55 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:28:11 5,53 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:28:15 5,54 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:28:43 5,52 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:28:54 5,49 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:29:05 5,48 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:29:09 5,47 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:30:40 5,46 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:30:51 5,45 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:31:00 5,44 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:31:10 5,43 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:31:29 5,42 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:32:15 5,41 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:26 5,40 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:32:33 5,39 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:32:46 5,38 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:33:01 5,36 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:33:29 5,34 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:33:43 5,33 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:33:47 5,30 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:34:32 5,29 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:35:13 5,28 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:36:06 5,27 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:36:14 5,26 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:36:18 5,25 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:37:21 5,24 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:37:31 5,23 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:38:04 5,22 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:38:17 5,21 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:38:55 5,20 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:39:20 5,19 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:40:02 5,18 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:40:22 5,17 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:40:51 5,16 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:41:02 5,15 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:41:28 5,14 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:41:54 5,13 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:42:52 5,10 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:42:55 5,12 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:43:00 5,09 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:43:20 5,08 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:43:56 5,07 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 275 de 357

26/01/2022 - 11:44:14 5,06 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:44:27 5,05 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:44:36 5,04 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:44:57 5,03 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:45:08 5,02 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:45:50 5,01 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:46:07 5,00 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19
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26/01/2022 - 11:46:14 4,99 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:46:47 4,98 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - 26/01/2022 11:48:40

26/01/2022 - 11:47:40 4,97 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:47:56 4,96 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:49:09 4,95 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:49:47 4,94 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:50:05 4,93 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:51:30 4,92 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20
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26/01/2022 - 11:53:23 4,91 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:54:11 4,90 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:56:07 4,89 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:56:18 4,88 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:57:21 4,87 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:57:53 4,86 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:59:38 4,85 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 12:00:33 4,84 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 12:02:30 4,80 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:02:42 4,79 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 12:04:33 4,78 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 12:04:49 4,77 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 12:06:46 4,75 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

0024 - ROTA 24- KM 36, KM 34, KM 38, INUÇÚ PARA KM 26
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:51:19 15,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:57:07 6,10 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 16:38:01 10,38 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

24/01/2022 - 17:13:55 9,71 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

24/01/2022 - 17:44:18 10,25 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03
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25/01/2022 - 14:44:58 10,35 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 19:59:47 9,66 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

25/01/2022 - 20:30:01 10,30 (proposta) 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 03:20:24 10,00 (proposta) 23.529.827/0001-92 - CONCEITO
SERVICOS DE TRANSPORTES E
CONSTRUCAO LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
-Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que trata de administrativos da
qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas
com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em
número igual ou superior ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº
8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), estando em
desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital.

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da
unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do
Tribunal Regional Federal;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao
referido Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo
número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, 11/02/2022 10:27:34
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26/01/2022 - 08:56:07 8,78 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:40:46 9,60 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:07:44 6,09 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:08:45 7,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:09:17 6,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 11:13:10 5,99 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

26/01/2022 - 11:14:25 7,85 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:15:35 5,98 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Cancelado - A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP apresentou proposta em que considerou o valor do
imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando,
na verdade, deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total
disputado pelo certame.
Ainda, considerou na proposta o valor do motorista sem multiplica-lo
pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente com o
que foi exigido.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:49:20

26/01/2022 - 11:15:42 5,97 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência do QSA, exigido no subitem 9.6.2, inciso I do edital;
-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
- Certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada
e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21 02/02/2022 10:20:03

26/01/2022 - 11:15:49 5,96 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES Cancelado - Após minuciosa avaliação da documentação enviada,
constatou-se que a licitante J DIAS MENDES apresentou o valor do
motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), inviabilizando a execução da proposta de forma que
se respeite a legislação aplicável.
Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de
3km/l de óleo diesel.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas.
08/02/2022 14:53:19

0025 - ROTA 01- SÃO TOMÉ PARA MARACANÃ
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:51:37 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:59:26 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:15:46 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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25/01/2022 - 14:49:35 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:10:37 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

25/01/2022 - 20:00:28 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:57:37 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:41:10 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 11:07:33 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:07:55 55,04 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:08:29 55,03 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:09:18 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 11:09:52 66,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

02/02/2022 - 11:21:01 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

0026 - ROTA 02- PASSAGEM PARA MARACANÃ
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:51:54 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:58:47 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:16:05 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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25/01/2022 - 14:50:34 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:11:37 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

25/01/2022 - 20:00:43 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:57:43 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:41:27 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 11:24:49 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:25:29 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:26:33 55,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:26:49 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:27:27 55,03 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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26/01/2022 - 11:29:25 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:29:50 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:23 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:30:28 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:31:11 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:32:00 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:32:36 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

0027 - ROTA 03- FORTALEZINHA E MOCOÓCA PARA QUARENTA DO MOCOÓCA
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:52:14 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 18:59:44 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:16:23 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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25/01/2022 - 14:50:56 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:12:48 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

25/01/2022 - 20:01:01 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:57:51 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:41:41 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 11:24:52 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:25:01 5,05 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - 26/01/2022 11:29:19

26/01/2022 - 11:25:35 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:25:59 55,04 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - 26/01/2022 11:29:30

26/01/2022 - 11:26:39 55,03 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:26:55 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:29:33 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:30:06 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:31 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:30:53 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:31:14 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:08 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 293 de 357

26/01/2022 - 11:32:42 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

0028 - ROTA 04- CAMBOINHA PARA ALGODOAL
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:52:35 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 19:00:00 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:18:13 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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25/01/2022 - 14:51:43 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 15:58:56 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

25/01/2022 - 20:01:18 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:57:58 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:41:57 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 11:24:59 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:25:34 55,04 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:25:41 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:26:46 55,03 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:27:02 55,02 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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26/01/2022 - 11:28:38 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:29:37 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:30:15 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:38 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47
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26/01/2022 - 11:30:56 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:31:18 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:15 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:32:46 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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20/01/2022 - 10:52:52 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 19:00:18 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:18:30 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

25/01/2022 - 14:52:09 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:00:53 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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25/01/2022 - 20:01:35 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:58:05 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:42:19 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:25:06 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:25:28 55,04 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:25:47 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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26/01/2022 - 11:26:50 55,03 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:26:59 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:27:08 55,02 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:29:42 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:30:23 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:45 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:31:00 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:31:21 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:22 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47
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26/01/2022 - 11:32:51 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

0030 - ROTA 06- DERRUBADO PARA MARACANÃ
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2022 - 10:53:08 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 19:00:36 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:18:48 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 303 de 357

25/01/2022 - 14:52:29 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:03:16 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

25/01/2022 - 20:01:54 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:58:11 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:42:37 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido
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26/01/2022 - 11:25:04 55,05 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

26/01/2022 - 11:25:26 55,04 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:25:54 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:26:55 55,03 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:27:04 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:27:15 55,02 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:29:47 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:30:30 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:51 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47
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26/01/2022 - 11:31:05 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:31:26 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:30 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:32:54 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

0031 - ROTA 07- CURUÇAZINHO PARA VILA DO PENHA
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:53:39 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 19:01:09 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:20:12 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

25/01/2022 - 14:52:56 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:05:40 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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25/01/2022 - 20:02:25 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:58:48 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:42:53 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:25:32 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:26:05 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:27:45 55,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:28:39 55,03 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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26/01/2022 - 11:28:44 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:29:57 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:30:38 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:59 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47
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26/01/2022 - 11:31:09 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:31:32 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:32:40 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:33:00 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

0032 - ROTA 08- TRACUATEUA E PONTA ALEGRE
Data Valor CNPJ Situação
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20/01/2022 - 10:54:05 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 19:01:47 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:20:30 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

25/01/2022 - 14:53:18 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:07:23 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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25/01/2022 - 20:02:43 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:58:56 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:43:06 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:25:39 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:26:11 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:27:12 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 11:27:49 55,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:28:45 55,03 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:01 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:30:45 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:31:05 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:31:37 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:31:43 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:32:47 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:33:10 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

0033 - ROTA 09- ARICURÚ PARA MARACANÃ
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20/01/2022 - 10:54:25 70,00 (proposta) 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

22/01/2022 - 19:02:01 60,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA,
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat 11/02/2022 10:59:25

24/01/2022 - 17:20:46 66,33 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

25/01/2022 - 14:53:42 67,17 (proposta) 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE VIGIA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5

Ausência Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações
de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de
Justiça 11/02/2022 10:58:04

25/01/2022 - 16:08:57 67,17 (proposta) 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07
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25/01/2022 - 20:02:57 55,06 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 08:59:02 66,35 (proposta) 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 09:43:23 66,00 (proposta) 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

Válido

26/01/2022 - 11:25:47 55,05 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:26:17 63,00 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

26/01/2022 - 11:27:17 67,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24
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26/01/2022 - 11:27:53 55,04 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:28:55 55,03 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:30:06 55,00 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40

26/01/2022 - 11:30:50 54,09 41.064.406/0001-15 - L DA SILVA
ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada)
com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial;
EMITIDA 20/08/21
- atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências:
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15%
(quinze por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR`
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B

- Ausência da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL
com registro de capital social, nos termos do art. 31, `PAR`3º da Lei nº
8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9
(VI) do edital

- Ausência da Planilha de composição de custo solicitada via chat
02/02/2022 10:21:07

26/01/2022 - 11:31:12 50,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:31:41 49,99 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:

-Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
-Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta
Comercial;
Ausência da Certidão do contador de Regularidade contendo número,
validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com a
Resolução nº 1.402/2012- CFC. 08/02/2022 14:48:40
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26/01/2022 - 11:31:54 65,00 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

26/01/2022 - 11:32:56 45,35 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Cancelado - A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
apresentou as planilhas em desconformidade, vez que calculou o
salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro
no MTE n.º PA000543/2020)
Na proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria
D, exigida para o certame, para o transporte Escolar terrestre.
Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por
não apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas
08/02/2022 14:50:47

26/01/2022 - 11:33:13 59,90 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

Cancelado - após análise das documentações inseridas na plataforma,
conforme orienta o subitem 9.8 do edital, identificamos desatendimento
das seguintes exigências do edital:
- Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões:
Simplificada), emitida pela Junta Comercial;
-Ausência da certidão (Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de
Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III
do edital;

Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III,
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
(Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma
da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -
Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 11/02/2022 11:18:24

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0003 27/01/2022 - 15:02:54 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ÔNIBUS
MARACANÃ ROTA - 03.pdf

0005 27/01/2022 - 15:03:05 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ÔNIBUS
MARACANÃ -ROTA 05.pdf

0006 27/01/2022 - 15:03:18 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ÔNIBUS
MARACANÃ - ROTA 06.pdf

0013 27/01/2022 - 15:03:36 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ÔNIBUS
MARACANÃ - ROTA 13.pdf

0021 27/01/2022 - 15:03:56 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ÔNIBUS
MARACANÃ - ROTA 21.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816522&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816522&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2


A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 319 de 357

0026 27/01/2022 - 15:04:44 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0027 27/01/2022 - 15:04:57 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0028 27/01/2022 - 15:05:07 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0001 27/01/2022 - 15:05:19 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ITEM 1.pdf

0029 27/01/2022 - 15:05:21 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0002 27/01/2022 - 15:05:28 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ITEM 2.pdf

0030 27/01/2022 - 15:05:36 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0008 27/01/2022 - 15:05:43 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTOITEM 8.pdf

0031 27/01/2022 - 15:05:51 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0010 27/01/2022 - 15:05:53 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ITEM 10.pdf

0032 27/01/2022 - 15:06:05 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0018 27/01/2022 - 15:06:12 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ITEM 18.pdf

0033 27/01/2022 - 15:06:18 27.459.005/0001-33 - CNIT - SERVICOS
DE TRANSPORTES LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FLUVIAL
MARACANÃ.pdf

0019 27/01/2022 - 15:06:23 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ITEM 19.pdf

0022 27/01/2022 - 15:06:39 35.829.669/0001-75 - FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO ITEM 22.pdf

0017 27/01/2022 - 15:08:13 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ÔNIBUS
MARACANÃ - ROTA 17.pdf

0011 27/01/2022 - 15:14:19 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0012 27/01/2022 - 15:14:28 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0014 27/01/2022 - 15:14:37 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0015 27/01/2022 - 15:14:45 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0016 27/01/2022 - 15:14:59 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0020 27/01/2022 - 15:15:15 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0023 27/01/2022 - 15:15:28 26.705.306/0001-37 - TRANSPORTE
ESCOLAR DO NORTE LTDA

MOTORISTA.pdf

0004 27/01/2022 - 15:19:32 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES 1.pdf

0007 27/01/2022 - 15:19:48 32.873.171/0001-11 - J DIAS MENDES 1.pdf

0016 08/02/2022 - 15:19:31 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

PROPOSTA MARACANÃ
REAJUSTADA.pdf

0017 08/02/2022 - 15:20:04 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

C CONSOLIDADO.pdf

0019 08/02/2022 - 15:20:29 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

DECLARAÇÃO.pdf

0020 08/02/2022 - 15:39:10 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

DECLARAÇÕES P2.pdf

0021 08/02/2022 - 15:41:51 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

CNPJ 19.04.2022.pdf

0022 08/02/2022 - 15:42:11 07.056.556/0001-49 - P FONSECA DE
FARIAS ME

PROPOSTA MARACANÃ
REAJUSTADA.pdf

0025 08/02/2022 - 16:51:45 25.134.584/0001-19 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

CONSOLIDADA.rar

0014 11/02/2022 - 12:17:41 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0015 11/02/2022 - 12:17:50 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0016 11/02/2022 - 12:18:00 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0017 11/02/2022 - 12:18:10 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816550&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816552&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816552&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816553&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816556&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816556&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816557&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816559&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816559&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816563&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816608&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816613&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816614&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816617&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816618&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=816634&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=834075&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=834076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=834077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=834111&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=834122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0018 11/02/2022 - 12:18:18 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0019 11/02/2022 - 12:18:28 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0020 11/02/2022 - 12:18:35 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0021 11/02/2022 - 12:18:47 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0022 11/02/2022 - 12:18:55 10.195.504/0001-68 - GALINDO
LOCACAO E SERVICOS LTDA

PROPOSTA E DECLARACOES
MARACANA TRANS ESCOLAR
READEQUADA 1 assinado.pdf

0001 11/02/2022 - 12:38:39 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0002 11/02/2022 - 12:39:18 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0003 11/02/2022 - 12:41:09 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0004 11/02/2022 - 12:41:32 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0005 11/02/2022 - 12:44:08 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0010 11/02/2022 - 12:49:37 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0009 11/02/2022 - 12:50:27 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0008 11/02/2022 - 12:51:18 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0006 11/02/2022 - 12:51:52 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0011 11/02/2022 - 12:54:37 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0012 11/02/2022 - 12:55:43 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0013 11/02/2022 - 12:56:44 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0023 11/02/2022 - 12:57:36 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0024 11/02/2022 - 12:58:33 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0025 11/02/2022 - 13:00:37 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0026 11/02/2022 - 13:01:40 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0027 11/02/2022 - 13:02:34 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0028 11/02/2022 - 13:03:24 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0029 11/02/2022 - 13:04:48 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0030 11/02/2022 - 13:05:45 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0031 11/02/2022 - 13:08:20 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

0032 11/02/2022 - 13:09:04 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar
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0033 11/02/2022 - 13:10:07 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA.rar

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

GALINDO
LOCACAO E
SERVICOS LTDA

25/01/2022 -
21:22

Alessandro Soares
Galindo

- - - - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
(TODOS) CONFORME
SOLICITAÇÃO DE
EDITAL

GALINDO
LOCACAO E
SERVICOS LTDA

25/01/2022 -
21:24

Alessandro Soares
Galindo

- - - - RG E CPF DOS
SOCIOS E
PROPRIETARIOS

GALINDO
LOCACAO E
SERVICOS LTDA

25/01/2022 -
21:33

Alessandro Soares
Galindo

- - - - DOCUMENTOS DE
CONSULTAS PESSOA
FISÍCA E JURÍDICA
INIDÔNEAS

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

25/01/2022 -
22:35

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
(TODOS) CONFORME
SOLICITAÇÃO DE
EDITAL

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

25/01/2022 -
22:37

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - DOCUMENTOS DE
CONSULTAS PESSOA
FISÍCA E JURÍDICA
INIDÔNEAS

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

25/01/2022 -
22:37

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - RG E CPF DOS
SOCIOS E
PROPRIETARIOS

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

25/01/2022 -
22:38

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - DECLARAÇÕES DO
EDITAL

GALINDO
LOCACAO E
SERVICOS LTDA

26/01/2022 -
09:45

Alessandro Soares
Galindo

- - - - DECLARAÇÕES DO
EDITAL

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

14/02/2022 - 10:31:03 COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-71 Item 0007 - ROTA 07- GUAJARÁ E SANTA ROSA PARA MARTINS PINHEIRO

Desclassificação: Pedido deferido, conforme solicitação via chat

14/02/2022 - 10:34:16 GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

10.195.504/0001-68 Item 0015 - ROTA 15- SANTA CRUZ, KM 20, SÃO JOSÉ, KM 21, KM 22, KM 23,
KM 24 PARA KM 26

Desclassificação: ausência de comprovação na planilha de composição de preços

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

14/02/2022 - 10:55 17/02/2022 - 18:00 21/02/2022 - 18:00

0001 - ROTA 01- KM 24, KM 26, KM 29, KM 31, KM 32, KM 33, KM 34, KM 36 PARA
MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

32.873.171/0001-11 - J DIAS
MENDES

31/01/2022 - 10:00:08 SOLICITO A REABERTURA PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DA
DILIGÊNCIA, CONFORME MENSGAEM DESTACADA QUE FOI ANEXADA PELA
VOSSA SENHORIA (PREGOEIRO), PARA QUE EU POSSA CORRIIR EU ERRO
DE DIGITAÇÃO. Assim sendo, informo aos licitantes que a reabertura do certame
ocorrerá no dia 31/01/2022 às 11:00hs. Ressaltamos que o prazo para entrega
das documentações diligenciadas na sessão anterior também seguirá o prazo
adiado.

Deferido

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=841391&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506714&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506714&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506714&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506789&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506789&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506789&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4506789&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4507210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4509572&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4509572&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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22.823.674/0001-29 -
MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

11/02/2022 - 11:04:27 SOLICITO A REANALIZE DA DOCUMENTAÇÃO. Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:31:49 a empresa P Fonseca de Farias gostaria de saber qual o motivo de nossa
inabilitação, tendo em vista que não foi justificada pelo pregoeiro.

Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:39:54 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

32.873.171/0001-11 - J DIAS
MENDES

11/02/2022 - 14:16:18 O piso salarial se refere a quantia mínima que um empregado deve receber
referente a sua categoria profissional. Isto quer dizer que quando um colaborador
cumpre com a jornada de trabalho, prevista na sua categoria, ele precisa receber
o piso salarial da sua profissão.
O valor do piso salarial pode variar entre cidades e estados. Além disso, existem
categorias profissionais que têm um piso salarial fixo, como os professores, e
outras onde o valor se define via sindicato, por meio de convenção coletiva.
Como visto anteriormente, o Municípios de Maracanã (sede da Licitação) e
Igarapé-Açu (sede da Licitante), não são abrangidos, logo contemplados nesta
referida Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º
PA000543/2020), conforme clausula segunda – abrangência.
Foi citado ainda que “verificou-se que o quantitativo dos km percorrido com um
litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de 3km/l de
óleo diesel” mas não informa de onde essa informação é retirada, de qual ficha
técnica essa noção é obtida?
Para a composição real do consumo de combustível, precisa-se de uma
informação previa, proveniente da ficha técnica da fabricante, no mercado existe
diversos fabricantes-modelos-potências que vão interferir na “média normal”, e
deve-se levar em consideração alguns aspectos que fazem oscilar a “média
normal”, tais como: lotação, estrada e até o próprio condutor. Sendo assim, não é
de capacidade técnica por parte da equipe de licitação, aferir o que acha-se como
“média normal”.
Pelos expostos, entendemos que nossa inabilitação foi excessiva e equivocada, a
comissão agindo com “rigorismos exacerbado”, ferindo os princípios da
economicidade e razoabilidade, uma vez que a planilha de custos não justifica a
nossa desclassificação e que as propostas declaradas vencedoras são superiores
aos nossos. Venho respeitosamente solicitar o reparo do equívoco calhado, assim
reabilitando a Empresa solicitante para que a mesma possa gozar dos princípios
da legalidade, igualdade e moralidade.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

32.873.171/0001-11 - J DIAS
MENDES

14/02/2022 - 20:50:24 Pelos expostos, entendemos que nossa inabilitação foi
excessiva e equivocada, pois a Convenção Coletiva
PA000543/2020 está fora da vigência e da abrangência
conforme cláusula primeira e segunda respectivamente,
a comissão obrou com “rigorismo exacerbado".
RECURSO 001-2022 ASSINADO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

10.366.129/0001-71 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

21/02/2022 - 16:44 Em anexo. RECURSO COOPERATIVA.pdf. Deferido

10.195.504/0001-68 -
GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA

21/02/2022 - 17:56 GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ Nº
10.195.504/0001-68, vem por meio de seu
representante apresentar CONTRARRAZÕES AO
RECURSO. Contrarrazoes GALINDO - MARACANA
ASSINADO.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:49:47 conforme DECISÃO DO RECURSO em anexo Maracana. Decisão. Recursos. Miguel Tur (1).pdf.

0002 - ROTA 02- PAUXIS, KM 38, KM 39, KM 40 PARA MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

11/02/2022 - 11:04:58 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido
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07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:33:04 a empresa P Fonseca de Farias gostaria de saber qual o motivo de nossa
inabilitação, tendo em vista que não foi justificada pelo pregoeiro.

Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:40:16 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0003 - ROTA 03- SÃO ROBERTO, JACÓ, MINA, PERIASSU, PRAUARI, RAMAL DO
BOTELHO PARA MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:31:44 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:36:48 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

43.645.425/0001-60 - JOEL
S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

03/02/2022 - 10:23:30 Gostaria de pedir a inabilitação da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO
NORTE LTDA, pelos seguintes motivos
Não apresentou a proposta consolidada de acordo com o item 7.18
Não apresentou a certidão trabalhista CNIT CAGED
Não apresentou o item 9.6.3 II,
No item 9.6.4 inciso B seu atestado não tem a quantidade mínima de 15%, sendo
que o mesmo só compreende 1.908 km, desta forma não poderia ganhar mais do
que 12.700 km, e está como arrematador de 170.289 km

Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:33:10 a empresa P Fonseca de Farias gostaria de saber qual o motivo de nossa
inabilitação, tendo em vista que não foi justificada pelo pregoeiro.

Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:40:22 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0004 - ROTA 04- SÃO RAIMUNDO, ENTRE PAJURÁ E QUADROS, BACURI,
PAJURÁ, SÃO SEBASTIÃO DA SERRARIA, BALAIO, SERRARIA, KM 13, KM 14,
BOM JARDIM PARA VILA UNIÃO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.705.306/0001-37 -
TRANSPORTE ESCOLAR
DO NORTE LTDA

26/01/2022 - 15:12:13 Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI,
não atendendo a capacidade financeira do contrato.

Deferido

43.645.425/0001-60 - JOEL
S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

03/02/2022 - 10:17:08 Gostaria de pedir a inabilitação da empresa J. DIAS MENDES, pelos seguintes
motivos
Não apresentou a Inscrição estadual, ou comprovação de isenção, como trata o
item 9.6.2.2
Não apresentou a proposta consolidada de acordo com o item 7.18
Não apresentou a certidão trabalhista CNIT CAGED
Não apresentou o item 9.6.3 II,
Não apresentou o item 9.6.4. I , a), b), c)

Deferido

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

11/02/2022 - 11:05:27 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

0005 - ROTA 05- RAMAL DO CAJUAL, SÃO PEDRO, KM 17, TV SÃO SEBASTIÃO
PARA VILA UNIÃO
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:37:31 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

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

11/02/2022 - 11:05:34 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

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

11/02/2022 - 11:06:03 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:40:28 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0006 - ROTA 06- SÃO RAIMUNDO, BACABAL, BOA UNIÃO E BOM JARDIM PARA
VILA DO MOTA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:37:56 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:40:34 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0007 - ROTA 07- GUAJARÁ E SANTA ROSA PARA MARTINS PINHEIRO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.705.306/0001-37 -
TRANSPORTE ESCOLAR
DO NORTE LTDA

26/01/2022 - 15:12:59 Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI,
não atendendo a capacidade financeira do contrato. J DIAS MENDES - Tipo: MEI -
LC123: Sim - Documento 32.873.171/0001-11

Deferido

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

11/02/2022 - 11:06:08 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

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

11/02/2022 - 11:06:15 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:41:09 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0008 - ROTA 08- CAMPINHO PARA MARTINS PINHEIRO

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 - 11:06:21 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:41:43 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0009 - ROTA 09- BOA ESPERANÇA PARA MARTINS PINHEIRO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.705.306/0001-37 -
TRANSPORTE ESCOLAR
DO NORTE LTDA

26/01/2022 - 15:13:07 Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI,
não atendendo a capacidade financeira do contrato. J DIAS MENDES - Tipo: MEI -
LC123: Sim - Documento 32.873.171/0001-11

Deferido

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

11/02/2022 - 11:06:28 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:40:59 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0010 - ROTA 10- SÃO CRISTOVÃO PARA MARACANÃ/SÃO CRISTOVÃO PARA
KM26

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

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

11/02/2022 - 11:06:34 SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO; Deferido

07.056.556/0001-49 - P
FONSECA DE FARIAS ME

11/02/2022 - 11:40:51 Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão
todos anexados no sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente,
para anexar individualmente.

Deferido

0011 - ROTA 11- KM 22, CENTRAL, RECREIO, CRUZEIRO E ITAMARATI PARA KM
26

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

32.873.171/0001-11 - J DIAS
MENDES

26/01/2022 - 15:19:34 SOLICITAMOS A DESABILITAÇÃO DA EMPRESA TRANSPORTE ESCOLAR DO
NORTE LTDA, POIS A MESMA NÃO APRESENTA A CERTIDÃO INDICATIVA
DE CARTÓRIO, CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE EDITAIS DE LICITAÇÕES,
CERTIDÃO NEGATIVA NA DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES E FALENCIAS), CERTIDÃO
NEGATIVA NA DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS), CERTIDÃO NEGATIVA NA
DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAL)

Deferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:32:35 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

32.873.171/0001-11 - J DIAS
MENDES

26/01/2022 - 15:36:23 EM RESPOSTA A INTENÇÃO DE RECURSO PARA OS ITENS 0004, 0007, 0009
E 0024, DO FORNECEDOR TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA,
APRESENTAMOS O CERTIFICADO MEI JUNTAMENTE COM ALTERAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ALÉM DE DECLARARMOS: Declaro para os devidos
fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO
apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Deferido
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25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

06/02/2022 - 19:50:25 NÃO encaminhou proposta, acompanhada PELAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS E
CONTRATO SOCIAL, CONFORME item 7.18

Não apresentou certidão INDICATIVA DOS CARTÓRIOS de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante,
expedidas pelo distribuidor da sede da licitante, ACOMPANHADA DE certidão
negativa de protestos.

não apresentou a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede
da licitante. trt8 região

Não apresentou certidões referente ao item 9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA - VII

Não apresentou as certidões específica de participação societária emitidas pela
Junta Comercial – item 9.6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – II

Apresentou o Atestado de Capacidade Técnica com rotas terrestres e fluviais em
percurso de 1.908 quilômetros sem a quantidade mínima exigida de pelo menos
15% (quinze por cento) do objeto da licitação e não apresentou prazo de execução
no mesmo, logo incompatível com exigido no edital convocatório. ITEM 9.6.4 – a,
b e c

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s)
de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado serviço
compatível como o objeto desta licitação.

a) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente,
possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de
medida e quantitativo(s) fornecido(s);

b) O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos do termo de referência, com pelo menos 15% (quinze por cento) do
objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR` 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 que
indiquem nome, função, endereço e o telefax de contato do(s) atestador(es);
FLUVIAL

19.209 15%

2.881
TERRESTRE 319.830 15% 47.974

Deferido

0012 - ROTA 12- CRISTOLÂNDIA, PROGRESSO, SANTA MARIA DO CARIPI E
PONTINHA PARA KM 26

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:32:58 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0013 - ROTA 13- SANTA CRUZ, PONTO CERTO E KM 20 PARA KM 18

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:39:13 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0014 - ROTA 14- DERRUBADO GRANDE, TATUTEUA, SANTO AMARO, PÃO DE
AÇÚCAR, CURUÇAMBAUA PARA VILA DO PENHA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:33:21 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido
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0015 - ROTA 15- SANTA CRUZ, KM 20, SÃO JOSÉ, KM 21, KM 22, KM 23, KM 24
PARA KM 26

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:33:31 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0016 - ROTA 16- SÃO JOÃO, NAZARÉ DO SECO, SANTA MARIA DO CASTELO
PARA QUATRO BOCAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:33:49 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0017 - ROTA 17- SÃO SEBASTIÃO, TRACUATEUA E NAZARÉ DO SECO PARA
QUATRO BOCAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:33:57 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:39:46 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0020 - ROTA 20- SUÁ-SUÁ, SANTA HELENA, ITACURUÇÁ, 40 DO MOCOÓCA
PARA QUATRO BOCAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:34:17 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0021 - ROTA 21- MANGUEIRÃO, QUARIQUARA, VISTA ALEGRE PARA MARTINS
PINHEIRO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:40:15 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido
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0023 - RORA 23- SÃO ROBERTO, KM33, KM 32, KM 31, KM 30, KM 29, KM 28
PARA KM 26

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

26/01/2022 - 15:34:36 não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta
Comercial;
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8
REGIÃO

Deferido

0024 - ROTA 24- KM 36, KM 34, KM 38, INUÇÚ PARA KM 26

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.705.306/0001-37 -
TRANSPORTE ESCOLAR
DO NORTE LTDA

26/01/2022 - 15:13:26 Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI,
não atendendo a capacidade financeira do contrato. J DIAS MENDES - Tipo: MEI -
LC123: Sim - Documento 32.873.171/0001-11

Deferido

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

02/02/2022 - 10:59:28 Senhor Pregoeiro, o item 25 para desempate, não está aberto para aefetuar o
lance de desempate.

Deferido

0025 - ROTA 01- SÃO TOMÉ PARA MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

09/02/2022 - 12:46:05 Manifesto intenção de recurso após análise das documentações da empresa
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA inseridas na plataforma, verifiquei
descumprimento do edital conforme orienta- Certidão exigida no subitem 9.6.3,
inciso III, (certidões: Simplificada) com expedição superior a 30 dias, emitida pela
Junta Comercial; EMITIDA 29/11/2021

Deferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

11/02/2022 - 11:21:18 TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESSE CERTAME ESTÃO
DISPONIVEIS E ATUALIZADAS NO SICAF, CONFORME ITEM - 9.4. É dever de
o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;
SR PREGOEIRO VC ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 8.663/93

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:48:37 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

17/02/2022 - 16:32:51 recurso RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf. Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

10.366.129/0001-71 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

21/02/2022 - 16:45 Em anexo. RECURSO COOPERATIVA.pdf. Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:53:32 conforme DECISÃO DO RECURSO em anexo Maracana. Decisão. Recursos. Coopetransv (1).pdf.
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03/03/2022 - 11:53:44 conforme DECISÃO DO RECURSO em anexo .

0026 - ROTA 02- PASSAGEM PARA MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:50:15 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:49:23 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:09:25 conforme decisão em anexo .

0027 - ROTA 03- FORTALEZINHA E MOCOÓCA PARA QUARENTA DO MOCOÓCA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:50:29 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

02/02/2022 - 11:33:53 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com
capacidade máxima de 15(quinze) e ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados,
atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações do tipo Rabeta;
com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou
12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:49:34 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:09:48 conforme decisão em anexo .
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0028 - ROTA 04- CAMBOINHA PARA ALGODOAL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:49:44 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:49:50 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:10:03 conforme decisão em anexo .

0029 - ROTA 05- BOM JESUS PARA MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:50:41 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

11/02/2022 - 11:22:01 TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESSE CERTAME ESTÃO
DISPONIVEIS E ATUALIZADAS NO SICAF, CONFORME ITEM - 9.4. É dever de
o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;
SR PREGOEIRO VC ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 8.663/93

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:50:01 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:10:18 conforme decisão em anexo .

0030 - ROTA 06- DERRUBADO PARA MARACANÃ
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:50:51 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

25.134.584/0001-19 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA

11/02/2022 - 11:22:23 TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESSE CERTAME ESTÃO
DISPONIVEIS E ATUALIZADAS NO SICAF, CONFORME ITEM - 9.4. É dever de
o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;
SR PREGOEIRO VC ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 8.663/93

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:50:11 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:10:38 conforme decisão em anexo .

0031 - ROTA 07- CURUÇAZINHO PARA VILA DO PENHA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:51:22 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:50:24 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:14:06 conforme decisão em anexo .

0032 - ROTA 08- TRACUATEUA E PONTA ALEGRE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:51:30 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:50:35 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

10.366.129/0001-71 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

21/02/2022 - 16:47 Em anexo. RECURSO COOPERATIVA.pdf. Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:57:23 conforme DECISÃO DO RECURSO em anexo Maracana. Decisão. Recursos. L DA SILVA (1).pdf.

0033 - ROTA 09- ARICURÚ PARA MARACANÃ

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

26/01/2022 - 14:51:37 Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos
item 7: Especificação Técnica:
7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e
ou 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de
segurança;
7.4 Embarcações do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com
capacidade máxima
de 08(oito) e ou 12 (doze) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos
de segurança;
A empresa não apresentou documentação das embarcações e nem dos
condutores.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

41.064.406/0001-15 - L DA
SILVA ALVES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA

15/02/2022 - 10:50:57 Falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentado não possui descrição, unidade de medida
e quantitativo(s) fornecido(s); não informa
características, quantidades e prazos do termo de
referência. RECURSO L DA SILVA ALVES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ASSINADO.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

10.366.129/0001-71 -
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

21/02/2022 - 16:45 Em anexo. RECURSO COOPERATIVA.pdf. Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:58:29 conforme DECISÃO DO RECURSO em anexo Maracana. Decisão. Recursos. L DA SILVA (1).pdf.
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Chat
Data Apelido Frase

26/01/2022 - 10:03:01 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

26/01/2022 - 10:08:15 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

26/01/2022 - 10:08:15 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.

26/01/2022 - 10:08:15 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.

26/01/2022 - 10:08:25 Pregoeiro Bom dia sr(s)

26/01/2022 - 10:08:46 Pregoeiro declaro aberto certame,

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:09:14 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:18:24 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,09 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

26/01/2022 - 10:21:30 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,09 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:22:24 Sistema O item 0002 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:22:27 Sistema O item 0003 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:22:45 Sistema O item 0010 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:23:16 Sistema O item 0005 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:23:43 Sistema O item 0007 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:24:04 Sistema O item 0001 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:24:07 Sistema O item 0006 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:25:54 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:32:36 Sistema O item 0004 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:38:41 Sistema O item 0008 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
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26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 10:41:58 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 10:54:39 Sistema O item 0019 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:54:45 Sistema O item 0018 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:57:31 Sistema O item 0020 foi encerrado.

26/01/2022 - 10:58:32 Sistema O item 0011 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:15:21 Sistema O item 0014 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:16:57 Sistema O item 0025 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:17:03 Sistema O item 0015 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:17:09 Sistema O item 0016 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:17:49 Sistema O item 0024 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:18:10 Sistema O item 0012 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:24:06 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

26/01/2022 - 11:26:12 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 55,04 para o item 0027 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

26/01/2022 - 11:26:38 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 5,05 para o item 0027 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

26/01/2022 - 11:26:51 Sistema O item 0009 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:27:03 Sistema O item 0013 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:27:12 Sistema O item 0017 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:27:18 Sistema O item 0022 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:29:19 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 5,05 para o item 0027 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:29:24 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 55,04 para o item 0027 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:29:30 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 55,04 para o item 0027 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:34:38 Sistema O item 0026 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:34:42 Sistema O item 0027 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:34:47 Sistema O item 0028 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:34:53 Sistema O item 0029 foi encerrado.
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26/01/2022 - 11:34:56 Sistema O item 0030 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:35:02 Sistema O item 0031 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:35:11 Sistema O item 0032 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:35:14 Sistema O item 0033 foi encerrado.

26/01/2022 - 11:45:03 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4,89 para o item 0021 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

26/01/2022 - 11:48:10 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 4,89 para o item 0021 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:48:22 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4,95 para o item 0021 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

26/01/2022 - 11:48:25 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4,98 para o item 0023 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

26/01/2022 - 11:48:29 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 4,95 para o item 0021 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 11:48:40 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 4,98 para o item 0023 foi aprovado pelo pregoeiro.

26/01/2022 - 12:08:47 Sistema O item 0023 foi encerrado.

26/01/2022 - 12:30:38 Sistema O item 0021 foi encerrado.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0001 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5,44.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0002 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5,44.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0003 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
5,44.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0004 teve como arrematante J DIAS MENDES - MEI com lance de R$ 4,93.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0005 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
5,44.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0006 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
5,44.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0007 teve como arrematante J DIAS MENDES - MEI com lance de R$ 5,41.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0008 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 4,84.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0009 teve como arrematante J DIAS MENDES - MEI com lance de R$ 3,18.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0010 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5,44.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0011 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 4,52.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0012 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 4,00.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0013 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
3,85.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0014 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 3,98.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0015 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 4,10.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0016 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 4,15.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0017 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
5,05.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0018 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5,69.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0019 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5,69.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0020 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 5,65.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0021 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
4,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0022 teve como arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5,73.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0023 teve como arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 4,75.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0024 teve como arrematante J DIAS MENDES - MEI com lance de R$ 5,96.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0025 teve como arrematante L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME com
lance de R$ 55,03.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0026 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0027 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0028 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0029 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.
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26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0030 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0031 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0032 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:02 Sistema O item 0033 teve como arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS com lance de
R$ 45,35.

26/01/2022 - 12:37:04 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

26/01/2022 - 12:37:29 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2022 às 14:37.

26/01/2022 - 12:38:22 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:38:40 F. J DIAS MENDES Documentação Item 0004: Estamos em nosso limite em todos os itens arrematados, Senhor Pregoeiro!

26/01/2022 - 12:38:51 F. J DIAS MENDES Documentação Item 0007: Estamos em nosso limite em todos os itens arrematados, Senhor Pregoeiro!

26/01/2022 - 12:38:55 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:39:04 F. J DIAS MENDES Documentação Item 0009: Estamos em nosso limite em todos os itens arrematados, Senhor Pregoeiro!

26/01/2022 - 12:39:09 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:39:21 F. J DIAS MENDES Documentação Item 0024: Estamos em nosso limite em todos os itens arrematados, Senhor Pregoeiro!

26/01/2022 - 12:39:26 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:39:53 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0011: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:40:01 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0012: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:40:08 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0014: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:40:14 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0015: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:40:20 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0016: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:40:28 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0020: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:40:38 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0023: estamos no nosso limite

26/01/2022 - 12:41:13 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0026: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:41:22 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0027: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:41:34 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0028: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:41:46 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0029: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:41:54 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0030: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:42:03 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0031: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:42:09 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0032: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:42:16 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0033: Bom tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

26/01/2022 - 12:51:50 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:55:24 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:55:37 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:55:52 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:56:05 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:56:17 F. L DA SILVA ALVES ... Negociação Item 0025: Boa tarde senhor Pregoeiro, tendo em vista que o valor do item já está abaixo do
valor estimado permanecemos com o mesmo valor de lance.

26/01/2022 - 12:56:22 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:56:49 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 12:57:04 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:04:02 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:04:15 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:04:25 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:04:38 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:04:53 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:05:04 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:05:21 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:05:47 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0001: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:06:06 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0002: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:06:15 F. FURTADO SOUZA EMP... Documentação Item 0008: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:06:25 F. FURTADO SOUZA EMP... Documentação Item 0010: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:06:51 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0018: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:07:00 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0019: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:07:19 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0022: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), nosso valor já está no limite para negociação

26/01/2022 - 14:13:29 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:13:51 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
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26/01/2022 - 14:15:02 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:15:24 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:15:43 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:16:03 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:16:24 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:16:46 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:29:09 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:29:28 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0003: ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

26/01/2022 - 14:29:44 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0005: ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

26/01/2022 - 14:30:01 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:30:11 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0006: ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

26/01/2022 - 14:30:24 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:30:37 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0013: ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

26/01/2022 - 14:30:51 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:30:58 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0017: ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

26/01/2022 - 14:31:13 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:31:25 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0021: ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

26/01/2022 - 14:31:40 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

26/01/2022 - 14:49:44 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0028.

26/01/2022 - 14:50:15 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0026.

26/01/2022 - 14:50:29 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0027.

26/01/2022 - 14:50:41 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0029.

26/01/2022 - 14:50:51 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0030.

26/01/2022 - 14:51:22 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0031.

26/01/2022 - 14:51:30 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0032.

26/01/2022 - 14:51:37 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0033.

26/01/2022 - 15:12:13 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0004.

26/01/2022 - 15:12:59 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0007.

26/01/2022 - 15:13:07 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0009.

26/01/2022 - 15:13:26 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0024.

26/01/2022 - 15:19:34 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES - MEI declarou intenção de recurso para o item 0011.

26/01/2022 - 15:31:44 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0003.

26/01/2022 - 15:32:35 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0011.

26/01/2022 - 15:32:58 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0012.

26/01/2022 - 15:33:21 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0014.

26/01/2022 - 15:33:31 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0015.

26/01/2022 - 15:33:49 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0016.

26/01/2022 - 15:33:57 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0017.

26/01/2022 - 15:34:17 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0020.

26/01/2022 - 15:34:37 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0023.

26/01/2022 - 15:36:23 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES - MEI declarou intenção de recurso para o item 0011.

26/01/2022 - 15:36:48 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0003.

26/01/2022 - 15:37:31 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0005.

26/01/2022 - 15:37:56 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0006.
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26/01/2022 - 15:39:13 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0013.

26/01/2022 - 15:39:46 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0017.

26/01/2022 - 15:40:15 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0021.

26/01/2022 - 15:41:33 Pregoeiro boa tarde, documentação em analise, certame ficara suspenso retornando dia 27/01/22 as 11:00

27/01/2022 - 11:08:54 Pregoeiro Bom dia sr(s)

27/01/2022 - 11:19:13 Pregoeiro solicita-se na forma do artigo 43, `PAR``3º, daLei 8.666/93, que seja encaminhado, até as 13:20h do dia
27/01/2022, no campo eletrônico, as seguintes informações: planilha de composição de custo unitários dos
itens, das seguintes empresas (CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, J DIAS MENDES - Tipo: MEI, JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS
LTDA, L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE
LTDA)

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:19:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 13:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 11:23:24 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0001: Sr(a). Pregoeira não está aberto o campo para envio da composição que vc está
pedindo, está aberto apenas o campo para negociação de preços, aparecendo apenas a opção de envio de
lances

27/01/2022 - 11:32:42 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0001: Bom Dia, Sr(a) pregoeiro (a), solicito a abertura da aba para envio da composição
dos itens que a empresa FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS foi arrematante pois o mesmo não está
disponivel

27/01/2022 - 11:40:10 F. CNIT - SERVICOS D... Negociação Item 0026: Bom dia Prezado Pregoeiro, a aba para inserir a Planilha de composição não está
disponivel para anexar o solicitado.

27/01/2022 - 11:44:08 F. J DIAS MENDES Negociação Item 0004: Venho respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo para a confecção da planilha
de composição de custo unitários dos itens, por mais 2 horas, ou seja, das 13:20:00 para as 15:20:00,
atendendo o que prediz o Acórdão 2.779/2016 do TCU, onde o mesmo afirma que: 1CEntende-se que a
prática de atos no âmbito do sistema deve ficar restrita ao período compreendido entre 8h00min e 18h00min
de dias úteis. Além disso, em razão do princípio da busca da proposta mais vantajosa, entende-se que os
atos externos não deveriam ser praticados entre 8h00min e 9h00min, uma vez que o comércio abre às
9h00min em determinadas cidades, no período entre 12h00min e 14h00min, horário de almoço, e entre
17h00min e 18h00min, em razão de o comércio fechar às 17h00min em algumas cidades. Assim, o horário
mais adequado para a prática de atos, do ponto de vista da ampliação da competitividade, seria entre
9h00min e 12h00min e entre 14h00min e 17h00min 1D

27/01/2022 - 11:52:08 F. L DA SILVA ALVES ... Negociação Item 0025: Bom dia, Sr. Pregoeiro a aba para incluir anexo não está disponível

27/01/2022 - 11:56:25 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0003: bom dia,Sr. pregoeiro a aba para incluir o anexo não esta disponivel
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27/01/2022 - 11:56:43 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0011: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:56:49 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0012: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:56:58 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0014: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:57:04 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0015: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:57:28 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0016: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:57:48 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0020: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:57:57 F. TRANSPORTE ESCOLA... Negociação Item 0023: Sr. Pregoeiro a aba de incluir o anexo nã oestá disponível.

27/01/2022 - 11:58:39 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0002: Boa Trade, Sr(a) pregoeiro (a), aba para envio não está disponivel

27/01/2022 - 11:59:09 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0008: bom dia, Sr(a) pregoeiro (a), aba para envio não está disponivel

27/01/2022 - 11:59:21 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0010: bom dia, Sr(a) pregoeiro (a), aba para envio não está disponivel

27/01/2022 - 11:59:35 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0018: bom dia, Sr(a) pregoeiro (a), aba para envio não está disponivel

27/01/2022 - 11:59:44 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0019: bom dia, Sr(a) pregoeiro (a), aba para envio não está disponivel

27/01/2022 - 12:00:00 F. FURTADO SOUZA EMP... Negociação Item 0022: bom dia, Sr(a) pregoeiro (a), aba para envio não está disponivel

27/01/2022 - 12:00:52 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0005: bom dia,Sr. pregoeiro a aba para incluir o anexo não esta disponivel

27/01/2022 - 12:01:14 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0006: bom dia,Sr. pregoeiro a aba para incluir o anexo não esta disponivel

27/01/2022 - 12:01:41 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0017: bom dia,Sr. pregoeiro a aba para incluir o anexo não esta disponivel

27/01/2022 - 12:02:10 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0013: bom dia,Sr. pregoeiro a aba para incluir o anexo não esta disponivel

27/01/2022 - 12:02:40 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0021: bom dia,Sr. pregoeiro a aba para incluir o anexo não esta disponivel

27/01/2022 - 12:05:45 Pregoeiro boa tarde, conforme solicitado, defiro o pedido conforme solicitado, ate as 15:20 da data 27/01/22

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:06:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 27/01/2022.

27/01/2022 - 12:07:09 Pregoeiro atençao, ação anterior equivocada, abas para anexa o referido documento disponivel

27/01/2022 - 15:02:54 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:03:05 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:03:18 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:03:36 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
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27/01/2022 - 15:03:56 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:04:44 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:04:57 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:07 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:19 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:21 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:28 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:36 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:43 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:51 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:05:53 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:06:05 Sistema A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:06:12 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:06:18 Sistema A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:06:23 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:06:39 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:08:13 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:14:19 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:14:28 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:14:37 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:14:45 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:14:59 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:15:15 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:15:28 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:19:32 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:19:48 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

27/01/2022 - 15:29:09 Pregoeiro Boa tarde, documentação recebida, certame será suspenso para analise de toda documentação, retornando
dia 28/01 as 14:00 hrs, desde ja informo que todos esteja logados para dar continuidade no certame

28/01/2022 - 14:14:33 Pregoeiro Prezados Licitantes, considerando que na data de hoje esta em andamento outros certames desta
municipalidade, e devido a imprevisões ocorridas e outras diligencias nestes processos, ainda não foi
possível finalizar a sessão dos mesmos, deste modo, faz-se necessário o adiamento da reabertura da
sessão que estava marcada para as 14hs. Assim sendo, informo aos licitantes que a reabertura do certame
ocorrerá no dia 31/01/2022 às 11:00hs. Ressaltamos que o prazo para entrega das documentações
diligenciadas na sessão anterior também seguirá o prazo adiado.

28/01/2022 - 14:21:28 Pregoeiro Prezados Licitantes, reiterando comunicando anterior, considerando que na data de hoje esta em andamento
outros certames desta municipalidade, e devido a imprevisões ocorridas , ainda não foi possível finalizar a
sessão dos mesmos, deste modo, faz-se necessário o adiamento da reabertura da sessão que estava
marcada para as 14:00hs. Assim sendo, informo aos licitantes que a reabertura do certame ocorrerá no dia
31/01/2022 às 10:00hs.

31/01/2022 - 10:00:08 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES - MEI declarou intenção de recurso para o item 0001.

31/01/2022 - 14:42:19 Pregoeiro Boa tarde , devido problema de conexão, certame ficará suspenso retornando na data 01/02/22 as 11:00

01/02/2022 - 10:59:48 Pregoeiro bom dia, documentação em analise, certame está suspensos, retornando 15 hrs, data atual 01/02/22

01/02/2022 - 15:22:15 Pregoeiro Boa tarde, devido problema com conexão, o certame ficará suspenso e retornará n data 02/02/2022 as 10:00
hrs

02/02/2022 - 10:00:24 Pregoeiro Bom dia

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: -Ausência do QSA, exigido no subitem
9.6.2, inciso I do edital; -Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso I, (Certidão indicativa dos
cartórios de protestos e letras), expedidas pelo distribuidor da sede da licitante; - Certidões exigidas no
subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada e Específica de Arquivamento) com expedição superior a 30
dias, emitida pela Junta Comercial; EMITIDAS 30/11/21

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA com lance de R$
5,45.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA com lance de R$
5,45.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA com lance de R$
5,45.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA com lance de R$
3,86.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA com lance de R$
5,06.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:03 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA com lance de R$
4,36.

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: - Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso
III, (certidões: Simplificada) com expedição superior a 30 dias, emitida pela Junta Comercial; EMITIDA
20/08/21 - atestado de capacidade técnica ausenta das seguintes exigências: O(s) atestado(s) fornecido(s),
deverão comprovar aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15% (quinze por cento) do objeto da licitação
na forma do artigo 30, `PAR` 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, exigida no subitem 9.6.4, inciso I – B - Ausência
da Certidão Especifica Expedida pela JUNTA COMERCIAL com registro de capital social, nos termos do art.
31, `PAR`3º da Lei nº 8.666/93, juntamente com a certidão específica; conforme subitem 9.1.9 (VI) do edital -
Ausência da... (CONTINUA)

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema (CONT. 1) Planilha de composição de custo solicitada via chat

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA com lance de R$
55,04.

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema Para o item 0025, o fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:50:05 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0025 para o fornecedor CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 02/02/2022 às 11:20, encerrando às
11:25:00.

02/02/2022 - 10:59:28 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0024.

02/02/2022 - 11:05:10 Pregoeiro licitantes, CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS , o item 25 vai está aberto para lance a
parti das 11:20, conforme comuncicado do sistema : 02/02/2022 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

02/02/2022 - 11:21:01 Sistema O item 0025 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 45,35.

02/02/2022 - 11:21:01 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA com lanceR$ 45,35.

02/02/2022 - 11:33:53 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0027.

02/02/2022 - 11:38:34 Pregoeiro bom dia, devido problema de conexão, gerando dificuldade para analise das certidões, certame ficar
suspenso, retornando as 15:00, data de hoje, desde ja comunico que todos esteja online para dar
continuidade no certame

02/02/2022 - 15:03:13 Pregoeiro boa tarde, devido problema com conexão nao ter sido resolvido, e a documentação ainda está em analise,
certame continua suspenso, retornando na data 03/02/22 as 15:00hrs

03/02/2022 - 10:17:08 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0004.

03/02/2022 - 10:23:30 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0003.

03/02/2022 - 15:21:18 Pregoeiro Boa tarde, certamente continuará suspenso e retornará na data 07/02/2021 as 14:00 hrs

06/02/2022 - 19:50:25 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0011.

07/02/2022 - 14:13:29 Pregoeiro Boa tarde, devido problema de conexãao, certamente continuará suspenso e retornará na data 08/02/2021
as 14:00 hrs

08/02/2022 - 10:27:56 Pregoeiro Senhor licitante que tiverem suas ofertas regulamente aceitas (FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTAVEIS
EIRELI), com base no item 7 do edital deverão encaminhar a documentação referente a proposta,
observando a documentação constante no item 7 do edital no prazo de 2 (duas) horas via sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 12:28h do dia 08/02/2022, no campo eletrônico.

08/02/2022 - 10:29:05 Pregoeiro atençao, ação anterior equivocada

08/02/2022 - 14:28:52 Pregoeiro Boa tarde sr(s)

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado no processo.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: -Ausência da certidão exigida no subitem
9.6.3, inciso I, (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras), expedidas pelo distribuidor da sede da
licitante; -Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada e Específica de
Arquivamento), emitida pela Junta Comercial; -Ausência das certidões exigidas no subitem 9.6.3, inciso III,
(certidões: Simplificada e Específica de Arquivamento), emitida pela Junta Comercial; Ausência da Certidão
do contador de Regularidade contendo número, validade e finalidades de Editais de Licitação, de acordo com
a Resolução nº 1.402/2012- CFC.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 5,53.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,74.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,74.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 5,00.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
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08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance
de R$ 4,03.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 4,85.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance
de R$ 3,99.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 4,82.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 5,49.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 5,00.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O fornecedor TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:48:40 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP com lance
de R$ 4,77.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado no processo.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema Motivo: A licitante FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP apresentou proposta em que
considerou o valor do imposto em desconformidade, vez que aplicou a taxa de 6%, quando, na verdade,
deveria ter utilizado o da média relacionada ao valor total disputado pelo certame. Ainda, considerou na
proposta o valor do motorista sem multiplica-lo pelos meses da cotação (que são 10), de forma incongruente
com o que foi exigido. Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por não apresentar
viabilidade econômica nas composições apresentadas.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO
LTDA com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO
LTDA com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 4,85.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,72.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 4,80.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,40.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 5,85.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O fornecedor FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

08/02/2022 - 14:49:20 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante J DIAS MENDES com lance de R$ 5,00.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado no processo.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema Motivo: A licitante CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA apresentou as planilhas em
desconformidade, vez que calculou o salário base do funcionário motorista ou marinheiro abaixo do exigido
pela categoria. (Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 – Registro no MTE n.º PA000543/2020) Na
proposta, a licitante não faz a menção da habilitação em categoria D, exigida para o certame, para o
transporte Escolar terrestre. Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por não
apresentar viabilidade econômica nas composições apresentadas

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
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08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA com lance de R$
55,04.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA com lance de R$
55,04.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA com lance de R$
55,04.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA com lance de R$
55,05.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:50:47 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado no processo.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema Motivo: Após minuciosa avaliação da documentação enviada, constatou-se que a licitante J DIAS MENDES
apresentou o valor do motorista abaixo do exigido pela categoria, conforme se depreende da Convenção
Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no MTE n.º PA000543/2020), inviabilizando a execução da
proposta de forma que se respeite a legislação aplicável. Além disto, verificou-se que o quantitativo dos km
percorrido com um litro de combustível está em desconformidade com a média normal, de 3km/l de óleo
diesel. Por estes motivos, declaro a proposta do licitante desclassificada por não apresentar viabilidade
econômica nas composições apresentadas.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO
LTDA com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,03.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,73.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 4,90.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 4,80.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,40.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,40.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,40.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,40.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,70.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 6,00.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 6,00.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 6,00.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

08/02/2022 - 14:53:19 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 6,00.
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08/02/2022 - 15:03:10 Pregoeiro Senhores licitantes que tiverem suas ofertas regulamente aceitas (CONCEITO SERVICOS DE
TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA, MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS 13 EIREL e P FONSECA DE FARIAS ME), com base no item 7 do
edital deverão encaminhar a documentação referente a proposta, observando a documentação constante no
item 7 do edital no prazo de 2 (duas) horas via sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 17:00 h
do dia 08/02/2022, no campo eletrônico. solicita-se também na forma do artigo 43, `PAR``3º, da Lei 8.666/93,
c/c com o subitem 7.7 do edital, que seja encaminhado, até as 17:00h do dia 08/02/2022, no campo
eletrônico, as seguintes informações: planilha de composição de custo unitários.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/02/2022.

08/02/2022 - 15:19:31 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 15:20:04 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 15:20:29 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 15:39:10 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 15:41:51 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 15:42:11 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 16:51:45 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

08/02/2022 - 17:40:11 Pregoeiro Boa tarde, documentação recebida, certame será suspenso para analise de toda documentação, retornando
dia 09/02 as 15:00 hrs, desde ja informo que todos esteja logados para dar continuidade no certame

09/02/2022 - 12:46:05 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0025.

09/02/2022 - 15:11:43 Pregoeiro Boa tarde, devido problema com conexão e até momento tecnico não ter solucionado , o certame ficará
suspenso e retornará n data 10/02/2022 as 11:00 hrs

10/02/2022 - 14:31:00 Pregoeiro boa tarde, devido problema nao ter sido solucionado, so agora estou tendo acesso, certame continua
suspenso, retornando 11/02/22 as 10:00. com resultado d analise, desde ja comunico que esteja todos
logados

11/02/2022 - 10:07:46 Pregoeiro Bom dia

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O fornecedor CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no
processo.
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11/02/2022 - 10:27:34 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: -Ausência da certidão (CAGED/RAIS) que
trata de administrativos da qual certifica-se que o empregador acima identificado emprega pessoas com
deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número igual ou superior ao percentual
previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991 exigida no subitem 9.6.2, inciso VI, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; -Ausência da certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada e
Específica de Arquivamento), estando em desconformidade com o subitem 9.8.3 do edital. -Ausência da
certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso II, (Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante), emitida através do sitio do Tribunal Regional
Federal; -Ausência da... (CONTINUA)

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema (CONT. 1) certidão (Certidão de Regularidade Profissional do Contador (CRP), CERTIFICANDO que o
profissional identificado no presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao referido
Conselho, também as Certidões de Regularidade contendo número, validade e finalidades de Balanço
Patrimonial e Editais de Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III do edital;
Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributário e Não Tributária), do domicílio
ou sede da licitante, na forma da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -Ausência da Prova de regularidade
fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)...

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema (CONT. 2) por elas administrados,

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O fornecedor CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,74.

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O fornecedor CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,74.

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O fornecedor CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o
item 0003 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:27:34 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 5,74.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA foi inabilitado no processo.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: Ausência da Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual (Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei,
exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA
CONFORME exigida 9.5.5 -Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora
Geral da Fazenda Nacional,... (CONTINUA)

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema (CONT. 1) da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, Ausência da Prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual (Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei, exigida no subitem
9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho; PESSOA FISICA CONFORME exigida
9.5.5 -Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da
Fazenda Nacional, da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, PESSOA FISICA CONFORME exigida 9.5.5
Ausência Certidão Negativa de (Nada...

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema (CONT. 2) Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do
Tribunal de Justiça

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI com
lance de R$ 60,00.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:58:04 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 59,90.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado no processo.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA
HABILITAÇÃO JURÍDICA, 9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,85.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,85.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,85.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 346 de 357

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0004
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0005
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0006
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0007
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0008
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0009
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0010
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,79.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0011
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,55.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0012
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,55.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0013
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,55.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0014
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,55.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0015
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante P FONSECA DE FARIAS ME com lance de R$ 5,55.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0025
pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado no processo.

11/02/2022 - 10:59:25 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: Ausência da 9.6.1. COMPROVAÇÃO DA
HABILITAÇÃO JURÍDICA, 9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 9.6.3. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA e 9.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: e a proposta solicitada via chat

11/02/2022 - 11:04:27 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

11/02/2022 - 11:04:58 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0002.

11/02/2022 - 11:05:27 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0004.

11/02/2022 - 11:05:34 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0005.

11/02/2022 - 11:06:03 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0005.

11/02/2022 - 11:06:08 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0007.

11/02/2022 - 11:06:15 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0007.

11/02/2022 - 11:06:21 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0008.

11/02/2022 - 11:06:28 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0009.

11/02/2022 - 11:06:34 Sistema O fornecedor MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0010.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado no processo.
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11/02/2022 - 11:18:24 Sistema Motivo: após análise das documentações inseridas na plataforma, conforme orienta o subitem 9.8 do edital,
identificamos desatendimento das seguintes exigências do edital: - Ausência das certidões exigidas no
subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada), emitida pela Junta Comercial; -Ausência da certidão
(Certidão de Regularidade Profissional do Contador (CRP), COM finalidades de Balanço Patrimonial e Editais
de Licitação), estando em desconformidade com o subitem 9.6.3, inciso III do edital; Ausência da Prova de
regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na
forma da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho; PESSOA
FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela... (CONTINUA)

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema (CONT. 1) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional, da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, Ausência da Prova de
regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributário e Não Tributária), do domicílio ou sede da licitante, na
forma da lei, exigida no subitem 9.3.2, inciso III, expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho; PESSOA
FISICA CONFORME exigida 9.5.5 -Ausência da Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União...

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema (CONT. 2) (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751,

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 8,68.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 6,09.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 7,10.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 7,10.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 7,10.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,74.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,74.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,69.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,69.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,69.
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11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,69.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,69.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,75.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,75.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 7,80.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 7,80.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 11:18:24 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 63,00.

11/02/2022 - 11:21:18 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0025.

11/02/2022 - 11:22:01 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0029.

11/02/2022 - 11:22:23 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para
o item 0030.

11/02/2022 - 11:29:28 Pregoeiro Senhor licitante que tiverem suas ofertas regulamente aceitas (COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN E GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA), com base no
item 7 do edital deverão encaminhar a documentação referente a proposta, observando a documentação
constante no item 7 do edital no prazo de 2 (duas) horas via sistema www.portaldecompraspublicas.com.br,
até as 13:30h do dia 11/02/2022, no campo eletrônico. solicita-se também na forma do artigo 43, `PAR``3º,
da Lei 8.666/93, c/c, que seja encaminhado, até as 13:30h do dia 11/02/2022, no campo eletrônico, as
seguintes informações: planilha de composição de custo unitários e comprove os custos de aquisição do
produto através de nota fiscal de compra.

11/02/2022 - 11:31:21 Pregoeiro Retificando aviso anterior, Senhor licitante que tiverem suas ofertas regulamente aceitas (COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN E GALINDO LOCACAO E
SERVICOS LTDA), com base no item 7 do edital deverão encaminhar a documentação referente a proposta,
observando a documentação constante no item 7 do edital no prazo de 2 (duas) horas via sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 13:30h do dia 11/02/2022, no campo eletrônico. solicita-se
também na forma do artigo 43, `PAR``3º, da Lei 8.666/93, c/c, que seja encaminhado, até as 13:30h do dia
11/02/2022, no campo eletrônico, as seguintes informações: planilha de composição de custo unitários

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.
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11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 11:31:49 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/02/2022 - 11:33:04 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

11/02/2022 - 11:33:10 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

11/02/2022 - 11:39:54 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/02/2022 - 11:40:16 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

11/02/2022 - 11:40:22 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

11/02/2022 - 11:40:28 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

11/02/2022 - 11:40:34 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

11/02/2022 - 11:40:51 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

11/02/2022 - 11:40:59 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.

11/02/2022 - 11:41:09 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

11/02/2022 - 11:41:43 Sistema O fornecedor P FONSECA DE FARIAS ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

11/02/2022 - 12:17:41 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:17:50 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:00 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:10 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:18 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:28 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:35 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:47 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:18:55 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:38:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:39:18 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:41:09 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:41:32 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:44:08 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:49:37 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:50:27 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:51:18 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:51:52 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:54:37 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:55:43 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:56:44 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 12:57:36 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 10:24:59.
Código verificador: 24DD90

Página 350 de 357

11/02/2022 - 12:58:33 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:00:37 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:01:40 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:02:34 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:03:24 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:04:48 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:05:45 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:08:20 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:09:04 Sistema A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:10:07 Sistema A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.

11/02/2022 - 13:11:36 F. COOPERATIVA DE TR... Documentação Item 0007: Senhor pregoeiro, pedimos desistência da rota 7. Todas as de mais rotas
encontram-se na proposta consolidada juntamente com as composições que foram enviadas
separadamente. Todas as composições fazem parte integrante da proposta consolidada. Desde já
agradecemos.

11/02/2022 - 14:16:18 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES - MEI declarou intenção de recurso para o item 0001.

11/02/2022 - 14:19:28 Pregoeiro Boa tarde, documentação recebida, certame será suspenso para analise, retornando dia 14/02 as 11:00 hrs,
desde ja informo que todos esteja logados para dar continuidade no certame

14/02/2022 - 10:08:51 Pregoeiro Bom dia sr(s)

14/02/2022 - 10:31:03 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN foi
inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

14/02/2022 - 10:31:03 Sistema Motivo: Pedido deferido, conforme solicitação via chat

14/02/2022 - 10:31:03 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 8,70.

14/02/2022 - 10:34:16 Sistema O fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

14/02/2022 - 10:34:16 Sistema Motivo: ausência de comprovação na planilha de composição de preços

14/02/2022 - 10:34:16 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 8,80.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.
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14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:34:39 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:19 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

14/02/2022 - 10:35:31 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2022 às 10:55.

14/02/2022 - 10:35:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

14/02/2022 - 10:35:40 Sistema Intenção: SOLICITAMOS A DESABILITAÇÃO DA EMPRESA TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA,
POIS A MESMA NÃO APRESENTA A CERTIDÃO INDICATIVA DE CARTÓRIO, CERTIDÃO DE
REGULARIDADE DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, CERTIDÃO NEGATIVA NA DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES E
FALENCIAS), CERTIDÃO NEGATIVA NA DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS), CERTIDÃO NEGATIVA NA
DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAL)

14/02/2022 - 10:35:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

14/02/2022 - 10:35:41 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:35:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

14/02/2022 - 10:35:43 Sistema Intenção: EM RESPOSTA A INTENÇÃO DE RECURSO PARA OS ITENS 0004, 0007, 0009 E 0024, DO
FORNECEDOR TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA, APRESENTAMOS O CERTIFICADO MEI
JUNTAMENTE COM ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ALÉM DE DECLARARMOS: Declaro
para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR
enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

14/02/2022 - 10:35:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

14/02/2022 - 10:35:45 Sistema Intenção: NÃO encaminhou proposta, acompanhada PELAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS E CONTRATO
SOCIAL, CONFORME item 7.18 Não apresentou certidão INDICATIVA DOS CARTÓRIOS de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante, expedidas pelo
distribuidor da sede da licitante, ACOMPANHADA DE certidão negativa de protestos. não apresentou a
certidão de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante. trt8 região Não apresentou
certidões referente ao item 9.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - VII Não apresentou as
certidões específica de participação societária emitidas pela Junta Comercial – item 9.6.3. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA – II Apresentou o Atestado de Capacidade Técnica com rotas terrestres e
fluviais em percurso de 1.908 quilômetros sem a quantidade mínima exigida de pelo menos 15% (quinze por
cento) do objeto da licitação e não apresentou prazo de execução no mesmo,... (CONTINUA)

14/02/2022 - 10:35:45 Sistema (CONT. 1) logo incompatível com exigido no edital convocatório. ITEM 9.6.4 – a, b e c I – Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado serviço compatível como o objeto
desta licitação. a) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a
relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s);b)
O(s) atestado(s) fornecido(s), deverão comprovar aptidão de desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos do termo de referência, com pelo menos 15% (quinze
por cento) do objeto da licitação na forma do artigo 30, `PAR` 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 que indiquem
nome, função, endereço e o telefax de...

14/02/2022 - 10:35:45 Sistema (CONT. 2) contato do(s) atestador(es); FLUVIAL

19.209 15%

2.881 TERRESTRE 319.830 15% 47.974

14/02/2022 - 10:35:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

14/02/2022 - 10:35:53 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:35:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

14/02/2022 - 10:35:58 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

14/02/2022 - 10:36:03 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

14/02/2022 - 10:36:07 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.
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14/02/2022 - 10:36:09 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

14/02/2022 - 10:36:17 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/02/2022 - 10:36:30 Sistema Intenção: SOLICITO A REABERTURA PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA,
CONFORME MENSGAEM DESTACADA QUE FOI ANEXADA PELA VOSSA SENHORIA (PREGOEIRO),
PARA QUE EU POSSA CORRIIR EU ERRO DE DIGITAÇÃO. Assim sendo, informo aos licitantes que a
reabertura do certame ocorrerá no dia 31/01/2022 às 11:00hs. Ressaltamos que o prazo para entrega das
documentações diligenciadas na sessão anterior também seguirá o prazo adiado.

14/02/2022 - 10:36:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/02/2022 - 10:36:32 Sistema Intenção: SOLICITO A REANALIZE DA DOCUMENTAÇÃO.

14/02/2022 - 10:36:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/02/2022 - 10:36:33 Sistema Intenção: a empresa P Fonseca de Farias gostaria de saber qual o motivo de nossa inabilitação, tendo em
vista que não foi justificada pelo pregoeiro.

14/02/2022 - 10:36:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/02/2022 - 10:36:35 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:36:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/02/2022 - 10:36:37 Sistema Intenção: O piso salarial se refere a quantia mínima que um empregado deve receber referente a sua
categoria profissional. Isto quer dizer que quando um colaborador cumpre com a jornada de trabalho,
prevista na sua categoria, ele precisa receber o piso salarial da sua profissão. O valor do piso salarial pode
variar entre cidades e estados. Além disso, existem categorias profissionais que têm um piso salarial fixo,
como os professores, e outras onde o valor se define via sindicato, por meio de convenção coletiva. Como
visto anteriormente, o Municípios de Maracanã (sede da Licitação) e Igarapé-Açu (sede da Licitante), não
são abrangidos, logo contemplados nesta referida Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (Registro no
MTE n.º PA000543/2020), conforme clausula segunda – abrangência. Foi citado ainda que “verificou-se que
o quantitativo dos km percorrido com um litro de combustível está em desconformidade com a média normal,
de 3km/l de óleo diesel” mas... (CONTINUA)

14/02/2022 - 10:36:37 Sistema (CONT. 1) não informa de onde essa informação é retirada, de qual ficha técnica essa noção é obtida? Para
a composição real do consumo de combustível, precisa-se de uma informação previa, proveniente da ficha
técnica da fabricante, no mercado existe diversos fabricantes-modelos-potências que vão interferir na “média
normal”, e deve-se levar em consideração alguns aspectos que fazem oscilar a “média normal”, tais como:
lotação, estrada e até o próprio condutor. Sendo assim, não é de capacidade técnica por parte da equipe de
licitação, aferir o que acha-se como “média normal”. Pelos expostos, entendemos que nossa inabilitação foi
excessiva e equivocada, a comissão agindo com “rigorismos exacerbado”, ferindo os princípios da
economicidade e razoabilidade, uma vez que a planilha de custos não justifica a nossa desclassificação e
que as propostas declaradas vencedoras são superiores aos nossos. Venho respeitosamente solicitar o
reparo do equívoco calhado, assim...

14/02/2022 - 10:36:37 Sistema (CONT. 2) reabilitando a Empresa solicitante para que a mesma possa gozar dos princípios da legalidade,
igualdade e moralidade.

14/02/2022 - 10:36:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

14/02/2022 - 10:36:43 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:36:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

14/02/2022 - 10:36:45 Sistema Intenção: a empresa P Fonseca de Farias gostaria de saber qual o motivo de nossa inabilitação, tendo em
vista que não foi justificada pelo pregoeiro.

14/02/2022 - 10:36:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

14/02/2022 - 10:36:47 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:36:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/02/2022 - 10:36:53 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/02/2022 - 10:36:55 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:36:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/02/2022 - 10:36:57 Sistema Intenção: Gostaria de pedir a inabilitação da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA, pelos
seguintes motivos Não apresentou a proposta consolidada de acordo com o item 7.18 Não apresentou a
certidão trabalhista CNIT CAGED Não apresentou o item 9.6.3 II, No item 9.6.4 inciso B seu atestado não
tem a quantidade mínima de 15%, sendo que o mesmo só compreende 1.908 km, desta forma não poderia
ganhar mais do que 12.700 km, e está como arrematador de 170.289 km

14/02/2022 - 10:36:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/02/2022 - 10:36:58 Sistema Intenção: a empresa P Fonseca de Farias gostaria de saber qual o motivo de nossa inabilitação, tendo em
vista que não foi justificada pelo pregoeiro.

14/02/2022 - 10:37:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/02/2022 - 10:37:00 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:37:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

14/02/2022 - 10:37:06 Sistema Intenção: Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI, não atendendo a
capacidade financeira do contrato.

14/02/2022 - 10:37:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

14/02/2022 - 10:37:08 Sistema Intenção: Gostaria de pedir a inabilitação da empresa J. DIAS MENDES, pelos seguintes motivos Não
apresentou a Inscrição estadual, ou comprovação de isenção, como trata o item 9.6.2.2 Não apresentou a
proposta consolidada de acordo com o item 7.18 Não apresentou a certidão trabalhista CNIT CAGED Não
apresentou o item 9.6.3 II, Não apresentou o item 9.6.4. I , a), b), c)
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14/02/2022 - 10:37:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

14/02/2022 - 10:37:10 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:37:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

14/02/2022 - 10:37:26 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:37:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

14/02/2022 - 10:37:28 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:37:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

14/02/2022 - 10:37:29 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:37:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

14/02/2022 - 10:37:30 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:37:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

14/02/2022 - 10:37:37 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:37:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

14/02/2022 - 10:37:38 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:37:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/02/2022 - 10:37:43 Sistema Intenção: Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI, não atendendo a
capacidade financeira do contrato. J DIAS MENDES - Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 32.873.171/0001-
11

14/02/2022 - 10:37:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/02/2022 - 10:37:45 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:37:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/02/2022 - 10:37:47 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:37:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/02/2022 - 10:37:49 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:37:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/02/2022 - 10:37:49 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:38:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

14/02/2022 - 10:38:06 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:38:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

14/02/2022 - 10:38:08 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:38:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

14/02/2022 - 10:38:13 Sistema Intenção: Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI, não atendendo a
capacidade financeira do contrato. J DIAS MENDES - Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 32.873.171/0001-
11

14/02/2022 - 10:38:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

14/02/2022 - 10:38:15 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:38:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

14/02/2022 - 10:38:17 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:38:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

14/02/2022 - 10:38:31 Sistema Intenção: SOLICITO A REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO;

14/02/2022 - 10:38:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

14/02/2022 - 10:38:33 Sistema Intenção: Sr pregoero reveja seus atos, pois todos os documentos que o sr informa, estão todos anexados no
sistema em formato zip, pois não haveria espaço o suficiente, para anexar individualmente.

14/02/2022 - 10:38:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

14/02/2022 - 10:38:44 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:38:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

14/02/2022 - 10:38:56 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 10:39:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0024.

14/02/2022 - 10:39:04 Sistema Intenção: Solicitar desclassificação da empresa, pois segundo seu cadastro está como MEI, não atendendo a
capacidade financeira do contrato. J DIAS MENDES - Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 32.873.171/0001-
11

14/02/2022 - 10:39:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0024.

14/02/2022 - 10:39:06 Sistema Intenção: Senhor Pregoeiro, o item 25 para desempate, não está aberto para aefetuar o lance de desempate.

14/02/2022 - 10:39:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.
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14/02/2022 - 10:39:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso após análise das documentações da empresa COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VIGIA inseridas na plataforma, verifiquei descumprimento do edital conforme orienta-
Certidão exigida no subitem 9.6.3, inciso III, (certidões: Simplificada) com expedição superior a 30 dias,
emitida pela Junta Comercial; EMITIDA 29/11/2021

14/02/2022 - 10:39:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

14/02/2022 - 10:39:17 Sistema Intenção: TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESSE CERTAME ESTÃO DISPONIVEIS E
ATUALIZADAS NO SICAF, CONFORME ITEM - 9.4. É dever de o licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada; SR
PREGOEIRO VC ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 8.663/93

14/02/2022 - 10:39:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

14/02/2022 - 10:39:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:39:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

14/02/2022 - 10:39:27 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:39:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

14/02/2022 - 10:39:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:39:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.

14/02/2022 - 10:39:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:39:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

14/02/2022 - 10:39:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:39:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

14/02/2022 - 10:39:45 Sistema Intenção: TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESSE CERTAME ESTÃO DISPONIVEIS E
ATUALIZADAS NO SICAF, CONFORME ITEM - 9.4. É dever de o licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada; SR
PREGOEIRO VC ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 8.663/93

14/02/2022 - 10:39:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0030.

14/02/2022 - 10:39:53 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:39:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0030.

14/02/2022 - 10:39:55 Sistema Intenção: TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESSE CERTAME ESTÃO DISPONIVEIS E
ATUALIZADAS NO SICAF, CONFORME ITEM - 9.4. É dever de o licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada; SR
PREGOEIRO VC ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI 8.663/93

14/02/2022 - 10:40:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

14/02/2022 - 10:40:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:40:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

14/02/2022 - 10:40:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 10:40:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.
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14/02/2022 - 10:40:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso por descumprimento ao Edital nos seguintes pontos item 7:
Especificação Técnica: 7.3 Embarcações do tipo barco motor, com capacidade máxima de 15(quinze) e ou
25 (vinte e cinco) passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; 7.4 Embarcações
do tipo Rabeta; com motorista devidamente habilitado com capacidade máxima de 08(oito) e ou 12 (doze)
passageiros sentados, atendendo os requisitos mínimos de segurança; A empresa não apresentou
documentação das embarcações e nem dos condutores.

14/02/2022 - 11:05:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

14/02/2022 - 11:05:42 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 11:06:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

14/02/2022 - 11:06:10 Sistema Intenção: não apresentou certidão específica participação societária emitidas pela Junta Comercial; certidão
de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. TRT8 REGIÃO

14/02/2022 - 11:06:48 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 17/02/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 21/02/2022 às 18:00.

14/02/2022 - 20:50:24 Sistema O fornecedor J DIAS MENDES - MEI enviou recurso para o item 0001.

15/02/2022 - 10:48:37 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0025.

15/02/2022 - 10:49:23 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0026.

15/02/2022 - 10:49:34 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0027.

15/02/2022 - 10:49:50 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0028.

15/02/2022 - 10:50:01 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0029.

15/02/2022 - 10:50:11 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0030.

15/02/2022 - 10:50:24 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0031.

15/02/2022 - 10:50:35 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0032.

15/02/2022 - 10:50:57 Sistema O fornecedor L DA SILVA ALVES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME enviou recurso para o item
0033.

17/02/2022 - 16:32:51 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VIGIA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0025.

21/02/2022 - 16:44:36 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN -
COOP enviou contrarrazão para o item 0001.

21/02/2022 - 16:45:11 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN -
COOP enviou contrarrazão para o item 0025.

21/02/2022 - 16:45:42 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN -
COOP enviou contrarrazão para o item 0033.

21/02/2022 - 16:47:40 Sistema O fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN -
COOP enviou contrarrazão para o item 0032.

21/02/2022 - 17:56:11 Sistema O fornecedor GALINDO LOCACAO E SERVICOS LTDA - MEI enviou contrarrazão para o item 0001.

03/03/2022 - 12:01:37 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.
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03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 16:00 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 12:03:44 Sistema Motivo: Bom dia, após analise solicito negociação em todos o itens, definido até 16:00 hrs do dia 03/03/2022

03/03/2022 - 12:08:37 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:09:02 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:10:54 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:10:59 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:11:09 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:11:12 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:11:17 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:11:20 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:11:24 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:13:24 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 04/03/2022.

03/03/2022 - 12:14:18 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

03/03/2022 - 12:23:33 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0007: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:23:49 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0014: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:03 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0016: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:11 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0017: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:18 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0018: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:24 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0019: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:30 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0020: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:41 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0021: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 12:24:48 F. GALINDO LOCACAO E... Negociação Item 0022: Boa tarde, estamos com nosso preço no limite. Portanto, não conseguimos negociar.

03/03/2022 - 14:15:22 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0002: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 14:15:41 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0003: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 14:15:51 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0004: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 14:16:00 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0006: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 14:16:11 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0009: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 14:18:16 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0024: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 14:18:24 F. COOPERATIVA DE TR... Negociação Item 0023: Senhor pregoeiro, estamos no nosso limite. Tendo em vista que os valores ofertados
ja encontram-se abaixo do valor de referência.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

03/03/2022 - 16:29:15 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Flavio Santos Pinho.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0001 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.
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04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0002 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0003 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0004 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0005 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0006 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0007 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0008 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0009 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0010 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0011 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0012 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0013 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0014 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0015 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0016 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0017 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0018 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0019 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0020 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0021 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0022 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0023 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0024 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0025 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0026 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0027 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0028 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0029 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0030 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0031 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0032 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

04/03/2022 - 16:26:02 Sistema O Item 0033 foi homologado por VALCINEIDE LIRA CARRERA.

Flavio Santos Pinho

Pregoeiro

VALCINEIDE LIRA CARRERA

Autoridade Competente

FRANCINETE SILVA DE SOUSA

Apoio
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