
ATA FINAL
Câmara Municipal de Imperatriz 
Câmara Municipal de Imperatriz 

Pregão Eletrônico - 008/2021

Datas Relevantes__________________________________________________
PuMteado Inicio da Propoatea Lim ilt d* Impugnaçflo Final d# Propoatea Inicio da Si t a io

07/04/2021 22:34  07/04/2021  23:00 16/ 04/2021 13:30 22/ 04/2021 08:00  22 / 04/2021  09:00

Dúvidas
Data Dúvida Awunto

14/04/2021 - 15:50 Solicitação de informações

Com relação ao SICAF exigido nesta habilitação, seria apenas o CRC/SICAF ou Declaração de situação?

Prezado(a) Senhor(a),

Se o Licitante optar por apresentar o SICAF, poderá apresentar o CRC ou a Declaração da Situação, ambos serão consultados.

15/ 04/2021 -  10:21

Itens Licitados
Código Produto

0001 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONSULTORIA A O  CONTROLE INTERNO: 01 -  
ORIENTAR NA APLICAÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO DO CONTROLE INTERNO, 02 -  
ORIENTAR NA ELABORAÇÃO DE ATOS 
NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO, 03 -  
ORIENTAR NA ELABORAÇÃO DE 
MAPEAMENTO DE FLUXOS E PROCESSOS DO 
PODER LEGISLATIVO; 04 -  AUXILIAR E 
ACOMPANHAR OS ATOS PRATICADOS NA 
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO A FIM DE 
AUXILIAR DE FORMA PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM CASOS DE 
IRREGULARIDADES DETECTADAS; 05 -  
ORIENTAR A CONTROLADOR IA NO 
CUMPRIMENTO DA CORRETA APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS PÚBLICOS COM VISTAS AO 
ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS 
NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; 06 -  ORIENTAR E 
ACOMPANHAR A CONTROLADOR IA NA 
ELABORAÇÃO DE NORMAS E NO 
CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE 
INTERNO, DE ACORDO COM 
NORMAS VIGENTES E INSTRUÇÕES 
NORMATIVAS DO TCE-MA; 07 -  ORIENTAR A 
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA, A 
CONTROLADORIA E AS EQUIPES DE 
TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO QUANTO 
AOS PROBLEMAS LEGAIS, FINANCEIROS, 
ORÇAMENTÁRIO OU OUTROS QUE 
RESPEITOS A SUAS FUNÇÕES;

V. Rtü r l ncla

13 . 194,44

QKSa

12

QfctoMIn. Unttad»

- MÊS Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Date Documento

07/04/2021  EDITAL controle-Manifesto.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

14/04/2021 -  15:50

22/ 04/2021 -  10:29

22/ 04/2021  -  10:32

Pedido de esclarecimento enviado para Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 008 / 2021 . 
o processo 008/2021

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Negociação aberta para o processo 
008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Agendamento da data limite da fase de A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/ 04/2021 às 12:32 . 
negociação
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22/04/2021 - 12:59

26/04/2021 - 09:25

26/04/2021 - 09:41

26/04/2021 - 09:44

26/04/2021 - 12:12

26/04/2021 - 13:00

26/04/2021 - 16:12

26/04/2021 - 16:34

26/04/2021 - 17:42

26/04/2021 -2 1  40

27/04/2021 - 10:12

27/04/2021 - 13:12

30/04/2021 - 12:52

05/05/2021 - 12:27

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Negociação aberta no processo 
008/2021

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Documentos solicitados para o 
processo 008/2021

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Negociação aberta no processo 
008/2021

Documentos solicitados para o 
processo 008/2021

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Documentos solicitados para o 
processo 008/2021

Intenção de recurso enviada para o 
processo 008/2021

Recurso enviado para o processo 
008/2021

Contrarrazão enviada para o processo 
008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/20! 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 008/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo 008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
COdfco Produto Fonwcador MotMo Marca/Fabrica nta Melhor QuanOdwM Valor Total

Lano*
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Prestação dos Serviços ROGÉRIO BARREIRA N/C N/C \  " "  9.000,00 12 108.000,00
de consultoria ao controle VASQUES
interno: 01 -  O rientar na •
aplicação do plano de 
ação do controle interno;
02 -  Orientar na 
elaboração de atos 
normativos do controle 
interno; 03 -  O rientar na 
elaboração de 
mapeamento de fluxos e 
processos do Poder 
Legislativo; 04 -  Auxiliar e 
acompanhar os atos 
praticados na gestão do 
Poder Legislativo a fim  de 
auxiliar de forma 
preventiva e corretiva em 
casos de irregularidades 
detectadas; 05 -  Orientar 
a Controladoria no 
cumprimento da correta 
aplicação dos recursos 
públicos com vistas ao 
atendimento dos 
princípios norteadores da 
Adm inistração Pública; 06 
-  Orientar e 
acompanhar a 
Controladoria na 
elaboração de normas e 
no cumprimento das 
ações do Controle 
Interno, de acordo com 
normas vigentes e 
Instruções Normativas do 
TCE-MA; 07 -  Orientar a 
Presidência da Câmara, a 
Controladoria e as 
equipes de 
trabalho do Poder 
Legislativo quanto aos 
problemas legais, 
financeiros, orçamentário 
ou outros que respeitos a 
suas funções;

Declarações Obrigatórias
Titu lo D oda raçfto

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Prestação dos Serviços de consultoria ao controle interno: 01 -  Orientar na aplicação do plano 
de ação do controle interno; 02 -  Orientar na elaboração de atos normativos do controle interno; 03 -  
Orientar na elaboração de mapeamento de fluxos e processos do Poder Legislativo; 04 -  Auxiliar e 
acompanhar os atos praticados na gestão do Poder Legislativo a fim de auxiliar de forma preventiva e 
corretiva em casos de irregularidades detectadas; 05 -  Orientar a Controladoria no cumprimento da 
correta aplicação dos recursos públicos com vistas ao atendimento dos principios norteadores da 
Administração Pública; 06 -  Orientar e
acompanhar a Controladoria na elaboração de normas e no cumprimento das açOes do Controle 
Interno, de acordo com
normas vigentes e Instruções Normativas do TCE-MA; 07 -  Orientar a Presidência da Câmara, a 
Controladoria e as equipes de
trabalho do Poder Legislativo quanto aos problemas legais, financeiros, orçamentário ou outros que 
respeitos a suas lunçõe»;________________________________________________________________
Fomooodor CNPJ/CPF Dota Ifc x M o

£11

Q uantktado V a lo r Unitário V a lo r T o ta l LC
123/2006

L G CHUVA CANDEIRA 24.556.749/0001-
88

14/04/2021 - 
16:44 01

N/C N/C 12 12.712,20 152.546,40 Sim

J OLIVEIRA LOPES 03.087.941/0001-
00

21/04/2021 - 
23:13:57

N/C N/C 12 12.500,00 150.000,00 Sim

0001
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SERGIO RODRIGUES 
DE MENDONÇA 
COSSON

07.799.728/0001-
74

20/04/2021 - 
23:52:04

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

26.482.817/0001-
37

21/04/2021 - 
21:40:35

158.333,28 Sim

ROGÉRIO BARREIRA 25.003.933/0001- 22/04/2021 -
VASQUES 63 00:38:06

12.000,00 144000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPFACNPJ Vaidade (conforme edita 0

L G  CHUVA CANDEIRA 24.556.749/0001-88 60 dias

D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 26.482.817/0001-37 60 dias

SERGIO RODRIGUES DE MENDONÇA COSSON 07.799.728/0001-74 60 dias

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES 25.003.933/0001-63 60 dias

J OLIVEIRA LOPES 03.087.941/0001-00 60 dias

Lances Enviados
0001 - Prestação dos Serviços de consultoria ao controle interno: 01 -  Orientar na aplicação do plano 
de ação do controle interno; 02 -  Orientar na elaboração de atos normativos do controle interno; 03 -  
Orientar na elaboração de mapeamento de fluxos e processos do Poder Legislativo; 04 -  Auxiliar e 
acompanhar os atos praticados na gestão do Poder Legislativo a fim de auxiliar de forma preventiva e 
corretiva em casos de irregularidades detectadas; 05 -  Orientar a Controladoria no cumprimento da 
correta aplicação dos recursos públicos com vistas ao atendimento dos princípios norteadores da 
Administração Pública; 06 -  Orientar e
acompanhar a Controladoria na elaboração de normas e no cumprimento das ações do Controle 
interno, de acordo com
normas vigentes e Instruções Normativas do TCE-MA; 07 -  Orientar a Presidência da Câmara, a 
Controladoria e as equipes de
trabalho do Poder Legislativo quanto aos problemas legais, financeiros, orçamentário ou outros que 
respeitos a suas funções;_________________________________________________________________

14/04/2021 - 16:44:01 

20/04/2021 - 23:52:04

21/04/2021 -21:40:35

21/04/2021 -23:13:57

22/04/2021 - 00 38:06 

22/04/2021 - 09:33:15

22/04/2021 - 09:33:40

22/04/2021 - 09 34:09

22/04/2021 - 09:34:24 

22/04/2021 - 09:34:48

22/04/2021 - 09:38:48

22/04/2021 - 09:40:00

Valor CNPJ

12.712,20 (proposta) 24.556.749/0001-88 - L G CHUVA 
CANDEIRA

13.000,00 (proposta) 07.799 728/0001-74 - SERGIO 
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

13 194,44 (proposta) 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

12.500,00 (proposta) 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

12.000,00 (proposta) 25.003.933/0001-63 - ROGÉRIO 
BARREIRA VASQUES

11.900.00 07.799 728/0001-74 - SERGIO 
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

11.600.00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

11 000,00 07.799 728/0001-74-S E R G IO  
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

10 000,00 25.003.933/0001-63 - ROGÉRIO 
BARREIRA VASQUES

9 000,00 07.799.728/0001-74-S E R G IO  
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

9 900,00 07.799 728/0001-74 - SERGIO 
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

9 800,00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Válido

Cancelado - A  proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - 22/04/2021 09:38:24

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços 26/04/2021 16:11:16
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22/04/2021 -0 9 :4 0  12 

22/04/2021 - 09:40:55

22/04/2021 -0 9  41:22 

22/04/2021 -09:41:34 

22/04/2021 - 09:42:33 

22/04/2021 - 09:42:36

22/04/2021 - 09:42:45

22/04/2021 - 09:42:56

22/04/2021 -09:43:17

22/04/2021 - 09:43:27 

22/04/2021 - 09:44:00

22/04/2021 - 09:45:08

22/04/2021 - 09 45:34 

22/04/2021 - 09 46:51

22/04/2021 - 09:47:47 

22/04/2021 -0 9  49:10

22/04/2021 - 09 49:23 

22/04/2021 - 09:50:46

22/04/2021 -09:52:14 

22/04/2021 - 09:53:46

22/04/2021 -09 :55:19

9.750.00 07.799.728/0001-74 - SERGIO 
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

9.600.00 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

9.550.00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

9.500.00 07.799.728/0001-74-S E R G IO  
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

9.480.00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

9.350,00 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

9 470,00 07.799.728/0001-74 - SERGIO 
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

9 300,00 07.799.728/0001-74 - SERGIO 
RODRIGUES DE MENDONÇA 
COSSON

9.250,00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

9 000,00 25.003.933/0001-63 - ROGÉRIO 
BARREIRA VASQUES

8.900,00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

8.750,00 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

8 700.00 26 482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

8.500,00 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

8 450,00 26.482 817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

8.300,00 03.087 .941/0001-00-J OLIVEIRA 
LOPES

3 200,00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

5 000,00 03.087 .941/0001-00-J OLIVEIRA 
LOPES

7.900.00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

7 750,00 03.087.941/0001-00 -  J OLIVEIRA 
LOPES

7.500,00 26.482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Válido

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Válido

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Válido

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando portan to  desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos se iyiços . 26/04/2021 16:11:16
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22/04/2021 - 09:56:56

22/04/2021 - 09:58:42

22/04/2021 - 10:00:15

22/04/2021 - 10:01:52

22/04/2021 - 10:03:37

7.300,00 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

7.250,00 26 482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

7 000,00 03.087.941/0001-00 - J OLIVEIRA 
LOPES

6.950,00 26 482.817/0001-37 - D M CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI

6.800,00 03.087.941/0001-00- J OLIVEIRA 
LOPES

Cancelado - Considerando a necessidade de esclareci 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando portan to  desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando por tanto desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Cancelado - A proposta apresentada esta diferente do termo de 
Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de 
especificação dos serviços . 26/04/2021 16:11:16

Cancelado - Considerando a necessidade de esclarecimentos 
adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela 
empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, 
foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não 
apresentou, estando portan to  desclassificada de acordo com o item
13.3 do edital. 26/04/2021 09:23:01

Documentos dos Fornecedores
Date/Hora Enviado por

J OLIVEIRA 20/04/2021 -
LOPES 10:34

J OLIVEIRA 
LOPES

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

20/04/2021 - 
10:34

21/04/2021 - 
10:00

21/04/2021 - 
10:03

21/04/2021 - 
10:05

21/04/2021 - 
10:10

21/04/2021 - 
10:14

21/04/2021 - 
10:18

21/04/2021 - 
10:21

21/04/2021 - 
10:23

21/04/2021 - 
10:26

21/04/2021 - 
10:28

21/04/2021 - 
10:30

21/04/2021 - 
10:40

21/04/2021 - 
10:45

21/04/2021 - 
10:47

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Númaro

71836683391

71836683391

017386943-21

014400102000-7

26 482.817/0001-37

131185/21

2021040602524268720183

órgtoda 
Expadçfto Expadtçflo

12122782/2021

03 087 941/0001-00

21/04/2021 - Josivaldo Oliveira 
10:48 Lopes

21/04/2021 - Josivaldo Oliveira 03087941000100 / *  
10:50 Lopes

I portal de
COMPRAS

PÚBLICAS

Cadastro Nacional 04/11/2016
de Pessoa
Juridica

Tribunal de Justiça 20/04/2021 
do Maranhão

Caixa Econômica 
Federal

ida VaRdada Arqu»o

CPF

£ £ £

CPF

S £

CNPJ

r-a iénc iaou .Concordata

Rggiilandacie junto ao
FGTS

Justiça do 
Trabalho

Prefeitura 
Municipal de 
Buriticupu

SEMFAZ

Ministério da 
Fazenda

declarações

REPUBLICA 
FEDERATIVA DO 
BRASIL

TRIBUNAL 
DEJUSTIÇA DO 
ESTADO DO 
MARANHÃO

SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
FAZENDA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Certidão Negativa de 
Defeitos Municipais

Certidà? Negatiy.a.áe 
DiyjriaMa.da..Un&Q.

21/04/2021

SICAF

CNPJ

20/04/2021

Certidão Negativa de 
Defeitos .Estaduais

CsiM caaa.de 
Reaularidaflft junto as
FGTS

Página 6 de 12
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/07/2021 às 10:30:47.



J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

21/04/2021 - 
10:51

21/04/2021 - 
10:52

21/04/2021 - 
10:53

21/04/2021 - 
10:55

J OLIVEIRA 21/04/2021 -
LOPES 11:01

D M CURSOS E 21/04/2021 - 
TREINAMENTOS 21:56 
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

D M CURSOS E
TREINAMENTOS
EIRELI

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

ROGÉRIO
BARREIRA
VASQUES

J OLIVEIRA 
LOPES

J OLIVEIRA 
LOPES

21/04/2021 - 
22:25

21/04/2021 - 
22:26

21/04/2021 - 
22:44

21/04/2021 - 
22:47

21/04/2021 - 
23:01

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Josivaldo Oliveira 
Lopes

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Durcyanne de 
Maria Malheiros 
Bezerra

Rogério Barreira 
Vasques

Rogério Barreira 
Vasques

Rogério Barreira 
Vasques

03087941000100

25.003 933/001-63

25.003 933/001-63

21/04/2021 - Rogério Barreira 
23:35 Vasques

21/04/2021 - Rogério Barreira 
23:37 Vasques

21/04/2021 -  Rogério Barreira 
23:41 Vasques

21/04/2021 -  Rogério Barreira 
23:43 Vasques

21/04/2021 - Rogério Barreira 
23:46 Vasques

21/04/2021 - Rogério Barreira 
23:53 Vasques

22/04/2021 - Rogério Barreira 
00:14 Vasques

22/04/2021 - Rogério Barreira 
00:36 Vasques

22/04/2021 - Josivaldo Oliveira 00001513561 
06:46 Lopes

22/04/2021 - Josivaldo Oliveira 
07:11 Lopes

JUSTIÇA DO 
TRABALHO

PREFEITURA 18/12/2017
MUNICIPAL DE
MORROS

SECRETARIA 20/04/2021
MUNICIPAL DA
FAZENDA

MINISTÉRIO DA 26/11/2020
FAZENDA

balanço 01/01/2019
patrimonial SPED 
CONTÁBIL

21/04/2021 - Josivaldo Oliveira 
23:05 Lopes

21/04/2021 - Josivaldo Oliveira 
23:12 Lopes

21/04/2021 - Rogério Barreira 150580/21
23:13 Vasques

21/04/2021 - Rogério Barreira 2021033001185185404905 
23:19 Vasques

21/04/2021 - Rogério Barreira 4226370/2021 
23:32 Vasques

02/03/2021

20/04/2021

21/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

RECEITA
FEDERAL

PODER 
JUDICIÁRIO 
COMARCA DE 
IMPERATRIZ

DECLARAÇÕES

GOVERNO DO 
ESTADO DO 
MARANHÃO

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

PODER 
JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO 
TRABALHO

CÂMERA 01/12/2020
MUNICIPAL DE 
AÇAILÁNDIA

PREFEITURA DE 12/04/2021 
IMPERATRIZ

RECEITA
FEDERAL

MINISTÉRIO DA 21/04/2021 
ECONOMIA

MINISTÉRIO DA 31/12/2020 
ECONOMIA

OUTROS 22/04/2021

20/05/2021

25/05/2021

30/04/2021

19/06/2021

21/05/2021

10/08/2021

28/04/2021

23/03/2022

AsesiaflíLde

Debites Mumçipais

S.ALMS.Q
EAIKIMQNIAL

CNPJ

Falência..a u Concordata

PROPOSTA P£ 
EKELC.QS

OUTROS

Certidão Negativa de

Cg[lidàa..Magaíiva de 
QétotQS.Ira&aihiStes

.C.Q.nu:aiQ..SQ.ciaJ

Atestado de 
Capacidade. lécn&a

Débitos Municipais 

Certitiàç Nsaatiya.dg

DETRAN/MA 09/12/2016

JUCEMA 31/12/2019

SiCAF

SALANÇQ
PATRiMQiM L

PROPOSTA DE 
E3EC.QS

QUIRQ.S

& S

BALANCQ
EAIRIMQ1M L



26/04/2021 - 09:23:01 J OLIVEIRA LOPES 03.087.941/0001-00 Item 0001 - Prestação dos Serviços de consultoria ao co n to le  interno: 01 -
Orientar na aplicação do plano de ação do controle interno; O S ^ Orlentaç na 
elaboração de atos normativos do controle interno; 03 -  O rientar na elaboração de 
mapeamento de fluxos e processos do Poder Legislativo; 04 -  Auxiliar e 
acompanhar os atos praticados na gestão do Poder Legislativo a fim  de auxiliar de 
forma preventiva e corretiva em casos de irregularidades detectadas; 05 -  Orientar 
a Controladoria no cumprimento da correta aplicação dos recursos públicos com 
vistas ao atendimento dos princípios norteadores da Adm inistração Pública; 06 -  
Orientar e
acompanhar a Controladoria na elaboração de normas e no cumprimento das 
ações do Controle Interno, de acordo com
normas vigentes e Instruções Normativas do TCE-MA, 07 -  Orientar a Presidência 
da Câmara, a Controladoria e as equipes de
trabalho do Poder Legislativo quanto aos problemas legais, financeiros, 
orçamentário ou outros que respeitos a suas funções;

Desclassificação: Considerando a necessidade de esclarecimentos adicionais quanto a exequibilidade da proposta apresentada pela empresa J OLIVEIRA LOPES, em 
atendimento ao item 13. 6 do edital, foi solicitado a composição dos custos, onde a empresa não apresentou, estando portan to  desclassificada de acordo com o item 13.3 do 
edital.

26/04/2021 - 16:11:16 D M CURSOS E 26.482.817/0001-37 Item 0001 - Prestação dos Serviços de consultoria ao controle interno: 01 -
TREINAMENTOS EIRELI Orientar na aplicação do plano de ação do controle interno; 02 -  O rientar na

elaboração de atos normativos do controle interno; 03 -  Orientar na elaboração de 
mapeamento de fluxos e processos do Poder Legislativo; 04 -  Auxiliar e 
acompanhar os atos praticados na gestão do Poder Legislativo a fim de auxiliar de 
forma preventiva e corretiva em casos de irregularidades detectadas; 05 -  Orientar 
a Controladoria no cumprimento da correta aplicação dos recursos públicos com 
vistas ao atendimento dos principios norteadores da Adm inistração Pública; 06 -  
Orientar e
acompanhar a Controladoria na elaboração de normas e no cumprimento das 
ações do Controle Interno, de acordo com
normas vigentes e Instruções Normativas do TCE-MA; 07 -  Orientar a Presidência 
da Câmara, a Controladoria e as equipes de
trabalho do Poder Legislativo quanto aos problemas legais, financeiros, 
orçamentário ou outros que respeitos a suas funções;

Desclassificação: A  proposta apresentada esta diferente do termo de Referência do Edital, e ainda deixou de apresentar o catálogo de especificação dos serviços .

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos__________________________________________________
Intenção d» Recurto Recurso Contrarrmzfto

27/04/2021 - 14:00 30/04/2021 - 13:30 05/05/2021 - 13:30

0001 - Prestação dos Serviços de consultoria ao controle interno: 01 -  Orientar na 
aplicação do plano de ação do controle interno; 02 -  Orientar na elaboração de atos 
normativos do controle interno; 03 -  Orientar na elaboração de mapeamento de fluxos 
e processos do Poder Legislativo; 04 -  Auxiliar e acompanhar os atos praticados na 
gestão do Poder Legislativo a fim de auxiliar de forma preventiva e corretiva em casos 
de irregularidades detectadas; 05 -  Orientar a Controladoria no cumprimento da 
correta aplicação dos recursos públicos com vistas ao atendimento dos princípios 
norteadores da Administração Pública; 06 -  Orientar e 
acompanhar a Controladoria na elaboração de normas e no cumprimento das ações 
do Controle Interno, de acordo com 
normas vigentes e Instruções Normativas do TCE-MA; 07 -  Orientar a Presidência da 
Câmara, a Controladoria e as equipes de 
trabalho do Poder Legislativo quanto aos problemas legais, financeiros, orçamentário 
ou outros que respeitos a suas funções;

Intenções de Recurso
CNPJ

07.799.728/0001-74- 
SERGIO RODRIGUES DE 
MENDONÇA COSSON

Data òe Eiwto

22/04/2021 - 12:59:08

lnl»nç*o

A empresa J OLIVEIRA LOPES ME não anexou a" comprovação dos custos", no 
prazo de duas horas, o não envio acarretará desclassificação. Descumprindo o 
item 9.1.1 do edital

Justificativa A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA POR NÂO ATENDER A DILIGÊNCIA.

03.087 9 4 1 /00 01 -0 0 -J 
OLIVEIRA LOPES

26/04/2021 - 09:41:12 O licitante cumpriu com as exigências constantes do certame, notadamente
aquelas necessárias à apresentação da proposta com a inclusão de todos custos 
necessários à sua execução, na forma exigida nos itens 9.1.1, 9.6 e 13.2.1 e 
subitens, compondo a proposta conforme modelo anexo ao Edital (como aliás, tem 
sido praxe nas licitações promovidas por este órgão). Requer, cumprido o prazo 
previsto no item 15.1, o recebimento da presente intenção de recurso e abertura 
de prazo para apresentação das razões recursais.

n—  portal de
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03.087 .941/0001-00-J 
OLIVEIRA LOPES

26/04/2021 - 12:12:13

Justificativa: A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA

07.799 728/0001-74- 
SERGIO RODRIGUES DE 
MENDONÇA COSSON

26/04/2021 - 13:00:28

Justificativa A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA

26.482 817/0001-37 -  D M 26/04/2021 - 17:42:38 
CURSOS E
TREINAMENTOS EIRELI

A empresa DM CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI apresentou planilha inicial 
com indicação dos serviços identificados no ÚNICO item cotado (não houve 
disputa por itens e sim, mera especificação dos serviços contidos em um mesmo 
item). Na readequação, apresentou especificação de itens com critério não 
definido aos demais licitantes (violação ao principio da não surpresa), sem indicar 
UNIDADE (mês, item, parecer, etc), bem como planilha de custos sem indicação 
da unidade de sua apuração. V iolação aos itens 1.2, 9.1.1 e 13.2.1. Requer o 
processamento e abertura de prazo para apresentação das respectivas razões 
recursais.

A empresa DM CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI, apresentou proposta 
totalmente em desacordo com o edital, e o atestado de capacidade técnica 
apresenta falhas, a empresa apresentou um atestado de capacidade técnica 
genérico , ficando confuso seu entendimento, que será mostrado na peça recursal.

A empresa D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
26.482.817/0001-37, vem, tempestivamente, à presença de V.S*, apresentar 
Manifestação de Interesse de Recurso, de forma imediata e motivada, para que 
seja concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões do 
recurso. A fim de Requerera inabilitação da empresa arrematante ROGÉRIO 
BARREIRA VASQUES, conforme item n° 14.5.5, pois a mesma não anexou as 
declarações exigidas no edital.

03.087.941/0001-00 - J 26/04/2021 - 21:40:41 A licitante ROGÉRIO BARREIRA VASQUES apresentou proposta realinhada
OLIVEIRA LOPES acompanhada de "planilha de custos". Contudo, em decorrência da im precisão da

exigência, apresentou planilha produzida por si, por critérios não definidos no 
edital, sujeitando sua proposta, à desclassificação. Como sabido, a licitação 
decorre de procedimento objetivo, com regras absolutamente claras, amparadas 
por lei e previstas no edital. No caso, os critérios de aceitabilidade de preços não 
estão expostos com a clareza necessária, tendo gerado a apresentação de 
planilhas com critérios diferentes de "apuração dos custos". A exigência de 
planilha de custos sem a prévia apresentação de metodologia que detalhe os 
custos envolvidos (não apresentadas no preâmbulo do edital, no termo de 
referência ou seus anexos), compromete seriamente os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da vinculação ao 
edital, dentre outros. Assim, requer em juízo de retratação, a desconsideração da 
exigência ou, a abertura de prazo para apresentação das pertinentes razões 
recursais.

03.087.941/0001-00 - J 27/04/2021 - 13:12:17 O licitante J. OLIVEIRA LOPES cumpriu com as exigências constantes do
OLIVEIRA LOPES certame, notadamente aquelas necessárias à apresentação da proposta com a

inclusão de todos custos necessários à sua execução, na forma exigida nos itens 
9.1.1, 9.6 e 13.2.1 e subitens, compondo a proposta conforme modelo anexo ao 
Edital (como aliás, tem sido praxe nas licitações promovidas por este órgão).

A licitante ROGÉRIO BARREIRA VASQUES apresentou proposta realinhada 
acompanhada de "planilha de custos". Contudo, em decorrência da im precisão da 
exigência, apresentou planilha produzida por si, por critérios não definidos no 
edital, sujeitando sua proposta, à desclassificação. Como sabido, a licitação 
decorre de procedimento objetivo, com regras absolutamente claras, amparadas 
por lei e previstas no edital. No caso, os critérios de aceitabilidade de preços não 
estão expostos com a clareza necessária, tendo gerado a apresentação de 
planilhas com critérios diferentes de "apuração dos custos". A exigência de 
planilha de custos sem a prévia apresentação de metodologia que detalhe os 
custos envolvidos (não apresentadas no preâmbulo do edital, no termo de 
referência ou seus anexos), compromete seriamente os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da vinculação ao 
edital, dentre outros.

Assim, requerem  ju ízo de retratação, a desconsideração da exigência em 
desacordo com as exigências editallcias e a conseqüente classificação da licitante 
que ora manifesta intenção de recorrer ou, a abertura de prazo para apresentação 
das pertinentes razões recursais.

Recu reos
CNPJ DatadaEiwto Racurao Julga manto

03 087.941/0001-00- J 
OLIVEIRA LOPES

30/04/2021 - 12:52:20 Seguem razões recursais. RECURSO - J OLIVEIRA 
LOPES ME -Manifesto.pdf

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ DatadaEnrio Contra nazio Julgt manto

25.003 933/0001-63- 
ROGERIO BARREIRA 
VASQUES

05/05/2021 - 12:27 SEGUE ARQUIVO EM ANEXO RECURSO-RHContas 
(1).pdf

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamanto

11/05/2021 - 12:16:58

JuatM catlv*

De acordo com o PARECER N° 24/2021, indefiro o Recurso apresentado. Parecer n° 25 - Controle Interno (recurso) (1).pdf.

Chat Pm
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Página 9 de 12

COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/07/2021 às 10:30:47.
m k  PÚBLICAS



22/04/2021 - 09:00:23 

22/04/2021 - 09 03:41 

22/04/2021 -09:03:41

22/04/2021 -09:03:41 

22/04/2021 - 09:03:41

22/04/2021 - 09 04:52 

22/04/2021 - 09:32:50 

22/04/2021 - 09:32:50 

22/04/2021 - 09:36:42

22/04/2021 - 09:38:23 

22/04/2021 - 10:05:41 

22/04/2021 - 10:29:53 

22/04/2021 - 10:29:53 

22/04/2021 - 10:32:42

22/04/2021 - 10:32:57 

22/04/2021 - 11:53:25

22/04/2021 - 11:53:32 

22/04/2021 - 12:59:08

22/04/2021 - 13:18:19 

22/04/2021 - 13:18:19

26/04/2021 - 09:00:54 

26/04/2021 - 09:00:54 

26/04/2021 - 09:23:01 

26/04/2021 - 09:23:01

26/04/2021 - 09:23:01

26/04/2021 - 09:25:05 

26/04/2021 - 09:25:05 

26/04/2021 - 09:41:12 

26/04/2021 - 09:44 02 

26/04/2021 - 09:44:02

26/04/2021 - 11:41:37 

26/04/2021 - 12:12:13 

26/04/2021 - 12:18:12 

26/04/2021 - 12:18:12

26/04/2021 - 13:00:28

26/04/2021 - 16:03:54 

26/04/2021 - 16:03:54 

26/04/2021 - 16:11 16 
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O processo está em fase de análise das propostas 

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do a rt 
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de 
duração da sessão pública.

O  processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite minimo, ele será 
desconsiderado.

Conforme o artigo 2o da instrução normativa n° 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.

Bom dia Senhores, em alguns instantes iniciaremos a fase de lances

O  item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

O  item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo 
seu registro.

O pedido de cancelamento do lance de R$ 9.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

O item 0001 foi encerrado.

O  item 0001 teve como arrematante J OLIVEIRA LOPES - ME com valor unitário de R$ 6.800,00.

Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, a r t  38.

O  arrematante, deverá anexar juntamente com a proposta de preços adequada, o catálogo de apresentação 
dos serviços e a comprovação dos custos, no prazo de duas horas, o não envio acarretará desclassificação.

A data lim ite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2021 às 12:32.

Documentação Item 0001: Encaminho Catálogo de Serviços e Proposta readequada, de acordo com o lance 
oferecido - que mantemos - contendo declaração de custos.

Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

O  fornecedor SERGIO RODRIGUES DE MENDONÇA COSSON - EPP/SS declarou intenção de recurso 
para o item 0001.

O  processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

Motivo: A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA ANALISE DA PROPOSTA, REABERTURA DIA 26/04/2021 AS 
09:00 HRS

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

Motivo: Bom dia Senhores

O  fornecedor J OLIVEIRA LOPES foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

Motivo: Considerando a necessidade de esclarecimentos adicionais quanto a exequibilidade da proposta 
apresentada pela empresa J OLIVEIRA LOPES, em atendimento ao item 13. 6 do edital, foi solicitado a 
composição dos custos, onde a empresa não apresentou, estando portan to  desclassificada de acordo com o 
item 13.3 do edital.

O  item 0001 tem como novo arrematante D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI com valor unitário de R$
6.950.00.

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:34 do dia 26/04/2021.

Motivo: Senhor licitante, será aberto prazo de negociação com prazo de 10 minutos para manifestação

O fornecedor J OLIVEIRA LOPES - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O  prazo de envio é até às 11:43 do dia 26/04/2021.

Motivo: A EMPRESA D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI, TEM O PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS 
PARA ANEXAR A PROPOSTA DE PREÇOS, O  CATÁLOGO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
E A  COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS, O  NÃO ENVIO ACARRETARÁ DESCLASSIFICAÇÃO

Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

O fornecedor J OLIVEIRA LOPES - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

Motivo: Será aberto um intervalo para almoço, e devido a abertura de uma outra sessão as 14:00hrs, a 
sessão será reaberta as 16:00hrs, do dia 26/04/2021.

O  fornecedor SERGIO RODRIGUES DE MENDONÇA COSSON - EPP/SS declarou intenção de recurso 
para o item 0001,

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

Motivo: Boa tarde Senhores

O fornecedor D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

O item 0001 tem como novo arrematante ROGÉRIO BARREIRA VASQUES com valor unitário de R$
9.000.00

Motivo: A proposta apresentada esta diferente do termo de Referência do Edital, e ainda deixou de 
apresentar o catálogo de especificação dos serviços .

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:22 do dia 26/04/2021.

Motivo: Senhor licitante, será aberto negociação com prazo de 10 minutos para manifestação.

O  arrematante, deverá anexar juntamente com a proposta de preços adequada, o catálogo de apresentação 
dos serviços e a comprovação dos custos, no prazo de duas horas, o não envio acarretará desclassificação.

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O  prazo de envio é até às 18:34 do dia 26/04/2021.
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Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

O fornecedor D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 
0001 .

O fornecedor J OLIVEIRA LOPES - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

Bom dia Senhores, aguardem so um instante, os documentos estão sendo validados.

Foram solicitadas diligências para o item 0001 O  prazo de envio é até às 12:12 do dia 27/04/2021.

Motivo: Senhor Licitante será aberto diligência para anexar as declarações, no prazo de 02 (duas) horas, o 
não envio acarretará inabilitação.

Documentação Item 0001: Senhor já  tinha declarado as declarações via sistema, conforme EDITAL, segue 
em anexo as respectivas declarações digitais, conforme diligência.

Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

Senhores Licitantes as declarações eu solicito através de diligências, por este motivo não é criado campo 
especifico no sistema.

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ROGÉRIO BARREIRA VASQUES.

A data lim ite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 27/04/2021 às 14:00.

O fornecedor J OLIVEIRA LOPES - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

Intenção: A empresa J OLIVEIRA LOPES ME não anexou a" comprovação dos custos", no prazo de duas 
horas, o não envio acarretará desclassificação. Descumprindo o item 9.1.1 do edital

Justificativa: A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER A DILIGÊNCIA.

Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

Intenção: O  licitante cumpriu com as exigências constantes do certame, notadamente aquelas necessárias à 
apresentação da proposta com a inclusão de todos custos necessários à sua execução, na forma exigida nos 
itens 9.1.1, 9.6 e 13.2.1 e subitens, compondo a proposta conforme modelo anexo ao Edital (como aliás, tem 
sido praxe nas licitações promovidas por este órgão). Requer, cumprido o prazo previsto no item 15.1, o 
recebimento da presente intenção de recurso e abertura de prazo para apresentação das razões recursais.

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

Intenção: A empresa DM CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI apresentou planilha inicial com indicação dos 
serviços identificados no ÚNICO item cotado (não houve disputa por itens e sim, mera especificação dos 
serviços contidos em um mesmo item). Na readequação, apresentou especificação de itens com critério não 
definido aos dem ais licitantes (violação ao principio da não surpresa), sem indicar UNIDADE (mês, item, 
parecer, etc), bem como planilha de custos sem indicação da unidade de sua apuração. V iolação aos itens 
1.2, 9.1.1 e 13.2.1. Requer o processamento e abertura de prazo para apresentação das respectivas razões 
recursais.

Justificativa: A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA 

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

Intenção: A empresa DM CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI, apresentou proposta totalmente em 
desacordo com o edital, e o atestado de capacidade técnica apresenta falhas, a empresa apresentou um 
atestado de capacidade técnica genérico , ficando confuso seu entendimento, que será mostrado na peça 
recursal.

Justificativa: A EMPRESA FOI DESCLASSIFICADA 

Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

Intenção: A empresa D M CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 26.482.817/0001-37, vem, 
tempestivamente, à presença de V.S*, apresentar Manifestação de Interesse de Recurso, de forma imediata 
e motivada, para que seja concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso. A 
fim de Requerer a inabilitação da empresa arrematante ROGÉRIO BARREIRA VASQUES, conforme item n° 
14.5.5, pois a mesma não anexou as declarações exigidas no edital.

Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

Intenção: A licitante ROGÉRIO BARREIRA VASQUES apresentou proposta realinhada acompanhada de 
"planilha de custos". Contudo, em decorrência da imprecisão da exigência, apresentou planilha produzida por 
si, por critérios não definidos no edital, sujeitando sua proposta, à desclassificação. Como sabido, a licitação 
decorre de procedimento objetivo, com regras absolutamente claras, amparadas por lei e previstas no edital. 
No caso, os critérios de aceitabilidade de preços não estão expostos com a clareza necessária, tendo gerado 
a apresentação de planilhas com critérios diferentes de "apuração dos custos". A  exigência de planilha de 
custos sem a prévia apresentação de metodologia que detalhe os custos envolvidos (não apresentadas no 
preâmbulo do edital, no termo de referência ou seus anexos), compromete seriamente os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da vinculação ao edital, dentre outros. 
Assim, requer em juízo de... (CONTINUA)

(CONT. 1) retratação, a desconsideração da exigência ou, a abertura de prazo para apresentação das 
pertinentes razões recursais.

Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

Intenção: O licitante J. OLIVEIRA LOPES cumpriu com as exigências constantes do certame, notadamente 
aquelas necessárias à apresentação da proposta com a inclusão de todos custos necessários à sua 
execução, na forma exigida nos itens 9.1.1, 9.6 e 13.2.1 e subitens, compondo a proposta conforme modelo 
anexo ao Edital (como aliás, tem sido praxe nas licitações promovidas por este órgão). A licitante ROGÉRIO 
BARREIRA VASQUES apresentou proposta realinhada acompanhada de "planilha de custos". Contudo, em 
decorrência da imprecisão da exigência, apresentou planilha produzida por si, por critérios não definidos no 
edital, sujeitando sua proposta, à desclassificação. Como sabido, a licitação decorre de procedimento 
objetivo, com regras absolutamente claras, amparadas por lei e previstas no edital. No caso, os critérios de 
aceitabilidade de preços não estão expostos com a clareza necessária, tendo gerado a apresentação de 
planilhas com critérios d iferentes de... (CONTINUA)

(CONT. 1) "apuração dos custos". A exigência de planilha de custos sem a prévia apresentação de 
metodologia que detalhe os custos envolvidos (não apresentadas no preâmbulo do edital, no termo de 
referência ou seus anexos), compromete seriamente os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade e da vinculação ao edital, dentre outros. Assim, requerem  juízo de retratação, a 
desconsideração da exigência em desacordo com as exigências editallcias e a conseqüente classificação da 
licitante que ora manifesta intenção de recorrer ou, a abertura de prazo para apresentação das pertinentes 
razões recursais.
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27/04/2021 - 16:26:49 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 30/04/2021 às 13:30, cori 
contrarrazão para 05/05/2021 às 13:30.

30/04/2021 - 12:52:20 Sistema O  fornecedor J OLIVEIRA LOPES - ME enviou recurso para o item 0001.

05/05/2021 - 12:27:32 Sistema O  fornecedor ROGÉRIO BARREIRA VASQUES - ME enviou contrarrazão para o item 0001.

11/05/2021 - 13:04:40 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

11/05/2021 - 13:06:27 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Amauri Alberto Pereira de Sousa.

Esta ata foi gerada em 23/07/2021 às 10:30.

Amauri Alberto Pereira de Sousa 

Autoridade Competente

HUGO LARANJEIRA FERRO 

Apoio

MARIA BARBOSA DA SILVA LOPES 

Apoio
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