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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Registro de Preços Eletrônico - 9/2021/023

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

18/10/2021 23:10 18/10/2021 23:30 26/10/2021 12:00 29/10/2021 08:59 29/10/2021 09:00

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

0001 "SANITIZAÇÃO:
CONTROLE ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÃO E
NEBULIZAÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA COM
AMÔNIA QUATERNÁRIA ATRAVÉS DAS
TÉCNICAS DE ATOMIZAÇÃO (ÁREA EXTERNA)
E NEBULIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO (ÁREAS
INTERNAS) EM TODAS AS ÁREAS
CONSIDERADAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS
PARA UTILIZAÇÃO DAS DUAS TÉCNICAS. EM
MÉDIA PARA ÁREAS GRANDES E
NECESSÁRIO 04 FUNCIONÁRIOS PARA
EXECUÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DE
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.
UTILIZAÇÃO DE EPI’S COMPLETOS (MACACÃO
FITOSSANITÁRIO, MÁSCARA FACIAL/
MÁSCARA 3M, BOTA, VISEIRA E LUVAS)
"

2,63 232.000 - UN Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/10/2021 EDITAL- SANITIZAÇÃO - REPUBLICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

29/10/2021 - 09:40 Negociação aberta para o processo
9/2021/023

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021/023.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/10/2021 - 09:40 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2021 às 11:40.

04/11/2021 - 10:55 Documentos solicitados para o
processo 9/2021/023

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021/023.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - "SANITIZAÇÃO:
Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através
das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as
áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas
grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas.
Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e
Luvas)
"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CONSTRUTORA E
DEDETIZADORA
BIOLOGICA LTDA

12.052.377/0001-
73

27/10/2021 -
18:05:12

serviço serviço 232.000 2,50 580.000,00 Sim

AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE
AGUA E SOLUCOES
AMBIENTAIS LTDA

15.622.879/0001-
80

28/10/2021 -
10:18:18

SERVIÇOS SERVIÇOS 232.000 2,70 626.400,00 Sim
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NOPRAGAS
CONTROLE
AMBIENTAL LTDA

05.972.711/0001-
41

28/10/2021 -
14:27:19

PROPRIO DOMINNUS 232.000 2,70 626.400,00 Sim

P M F SANTOS 28.943.600/0001-
02

28/10/2021 -
16:19:15

Próprio Própria 232.000 2,50 580.000,00 Sim

BENIGELSON DE
OLIVEIRA DE SOUZA
94442860297

28.180.196/0001-
62

28/10/2021 -
16:21:53

DDVP LIPHATEC
1000 CE

DDVP LIPHATEC
1000 CE

232.000 2,63 610.160,00 Sim

F A FERREIRA
DEDETIZACAO*

37.812.469/0001-
35

28/10/2021 -
23:16:11

FERREIRA
DETETIZAÇÃO

FERREIRA
DETETIZAÇÃO / F
A FERREIRA
DEDE

232.000 2,63 610.160,00 Sim

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

AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 15.622.879/0001-80 120 dias

NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05.972.711/0001-41 120 dias

CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA 12.052.377/0001-73 120 dias

BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297 28.180.196/0001-62 120 dias

P M F SANTOS 28.943.600/0001-02 120 dias

F A FERREIRA DEDETIZACAO 37.812.469/0001-35 120 dias

Lances Enviados
0000 - "SANITIZAÇÃO:
Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através
das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as
áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas
grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas.
Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e
Luvas)
"
Data Valor CNPJ Situação

27/10/2021 - 18:05:12 2,50 (proposta) 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

28/10/2021 - 10:18:18 2,70 (proposta) 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

28/10/2021 - 14:27:19 2,70 (proposta) 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

28/10/2021 - 16:19:15 2,50 (proposta) 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

28/10/2021 - 16:21:53 2,63 (proposta) 28.180.196/0001-62 - BENIGELSON
DE OLIVEIRA DE SOUZA
94442860297

Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 17/11/2021
13:52:59

28/10/2021 - 23:16:11 2,63 (proposta) 37.812.469/0001-35 - F A FERREIRA
DEDETIZACAO

Cancelado - Conforme item 9.2.1 do edital.

29/10/2021 - 09:18:33 2,49 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:19:27 2,45 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13
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29/10/2021 - 09:19:58 2,44 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:20:30 2,40 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:20:42 2,39 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:21:04 2,35 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:21:29 2,34 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:21:42 2,33 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:21:59 2,32 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:22:17 2,31 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:22:31 2,30 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:22:50 2,28 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:23:04 2,27 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:23:34 2,26 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:23:48 2,25 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:24:14 2,24 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:24:33 2,23 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:24:51 2,21 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13
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29/10/2021 - 09:24:56 2,22 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:25:02 2,20 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:25:18 2,19 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:25:46 2,18 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:26:01 2,17 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:26:36 2,15 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:26:44 2,14 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:27:15 2,13 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:27:24 2,12 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:29:12 2,10 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:29:17 2,00 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:29:40 1,99 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:29:44 1,90 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:29:52 1,98 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:30:11 1,86 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:30:16 1,89 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:30:26 1,85 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:30:30 1,80 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:30:44 1,79 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:30:57 1,78 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32
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29/10/2021 - 09:31:16 1,77 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:31:27 1,76 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:31:30 1,75 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:31:46 1,74 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:31:59 1,73 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:32:34 1,70 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:32:42 1,69 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:33:02 1,67 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:33:10 1,66 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:33:18 1,65 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:33:22 1,64 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:33:26 1,63 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:33:37 1,62 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:33:40 1,60 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:33:49 1,59 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54
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29/10/2021 - 09:34:03 1,57 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:34:17 1,56 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:35:49 1,40 (lance oculto) 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS
CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de
apresentar Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC
nº 1402/2012. 12/11/2021 12:32:54

29/10/2021 - 09:36:20 0,95 (lance oculto) 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

29/10/2021 - 09:36:45 1,25 (lance oculto) 12.052.377/0001-73 - CONSTRUTORA
E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas.
Tais índices apresentados não encontram-se registrados conforme lei
determina. Deixando de apresentar também as notas explicativas.
12/11/2021 11:55:13

29/10/2021 - 09:36:55 1,50 (lance oculto) 28.943.600/0001-02 - P M F SANTOS Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item
12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do
Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista; 12/11/2021 12:41:32

29/10/2021 - 09:43:44 0,94 15.622.879/0001-80 - AGUA NORTE -
TRATAMENTO DE AGUA E
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o
termo de abertura e encerramento, bem como as notas explicativas
exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC
Nº 1.255/2009. 04/11/2021 16:50:51

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

17/11/2021 - 14:30 - - - -

0001 - "SANITIZAÇÃO:
Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia
Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e
Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e
possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e
necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de
pessoas.
Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M,
Bota, Viseira e Luvas)
"

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.972.711/0001-41 -
NOPRAGAS CONTROLE
AMBIENTAL LTDA

29/10/2021 - 11:49:34 Apresentamos intenção de recurso face a licitante Água Norte não cumprir de
acordo com a legislação ambiental o item 12.1.1, além de não cumprir de acordo
com a legislação trabalhista o item 12.2.4, ambos do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a licitante foi inabilitada.

05.972.711/0001-41 -
NOPRAGAS CONTROLE
AMBIENTAL LTDA

29/10/2021 - 11:52:30 Correção: Apresentamos intenção de recurso face a licitante Água Norte não
cumprir de acordo com a legislação ambiental o item 12.1.11, além de não cumprir
de acordo com a legislação trabalhista o item 12.2.4, ambos do instrumento
convocatório.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a licitante foi inabilitada.
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15.622.879/0001-80 - AGUA
NORTE - TRATAMENTO DE
AGUA E SOLUCOES
AMBIENTAIS LTDA

04/11/2021 - 17:33:33 Sr. Pregoeiro, discordamos da decisão em nos desabilitar, logo que cumprimos
com o indicado no item 12.4.2 do Edital. O Termo de Abertura e Encerramento (de
acordo com o item 12.4.2.3) foi solicitado apenas em caso de empresas com
menos de 1 de existência, o que não é o nosso caso. Quanto às declarações
explicativas, nossa empresa, por não ser enquadrada em empresa de grande
porte, não é obrigada a publicar as notas explicativas referentes ao balanço
patrimonial. Desta forma, enviaremos recurso que a nossa habilitação seja
mantida.

Indeferido

Justificativa: Decido pelo fracasso do processo tendo em vista o não cumprimento as condições estabelecidas no edital.

15.622.879/0001-80 - AGUA
NORTE - TRATAMENTO DE
AGUA E SOLUCOES
AMBIENTAIS LTDA

04/11/2021 - 17:35:21 (Correção): Sr. Pregoeiro, apresentamos intenção de recurso diante da decisão
em nos desabilitar, logo que cumprimos com o indicado no item 12.4.2 do Edital. O
Termo de Abertura e Encerramento (de acordo com o item 12.4.2.3) foi solicitado
apenas em caso de empresas com menos de 1 de existência, o que não é o nosso
caso. Quanto às declarações explicativas, nossa empresa, por não ser
enquadrada em empresa de grande porte, não é obrigada a publicar as notas
explicativas referentes ao balanço patrimonial. Desta forma, solicitamos que a
nossa habilitação seja mantida.

Indeferido

Justificativa: Decido pelo fracasso do processo tendo em vista o não cumprimento as condições estabelecidas no edital.

Chat
Data Apelido Frase

29/10/2021 - 09:09:23 Pregoeiro Bom dia, estamos dando inicio a sessão.

29/10/2021 - 09:09:31 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

29/10/2021 - 09:12:50 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 2,63 cancelada pelo pregoeiro.

29/10/2021 - 09:12:50 Sistema Motivo: Conforme item 9.2.1 do edital.

29/10/2021 - 09:13:50 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

29/10/2021 - 09:13:50 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

29/10/2021 - 09:13:50 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

29/10/2021 - 09:13:50 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

29/10/2021 - 09:13:50 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.

29/10/2021 - 09:14:54 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

29/10/2021 - 09:14:54 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/10/2021 - 09:29:54 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

29/10/2021 - 09:34:22 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/10/2021 às 09:39:23.

29/10/2021 - 09:39:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 29/10/2021 às 09:39:23.

29/10/2021 - 09:39:24 Sistema O item 0001 foi encerrado.

29/10/2021 - 09:40:11 Sistema O item 0001 teve como arrematante AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,95.

29/10/2021 - 09:40:11 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

29/10/2021 - 09:40:34 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2021 às 11:40.

29/10/2021 - 09:40:46 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.

29/10/2021 - 09:43:44 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,94.

29/10/2021 - 09:50:41 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

29/10/2021 - 11:49:34 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

29/10/2021 - 11:52:30 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

01/11/2021 - 09:39:06 Pregoeiro Informo que retornaremos a sessão dia 04/11 as 10:00 horas.

04/11/2021 - 10:04:47 Pregoeiro Bom dia, estamos retornando a sessão.

04/11/2021 - 10:54:40 Pregoeiro Solicito que a licitante AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA envie
planilha de composição de custos para comprovação de exequibilidade.

04/11/2021 - 10:55:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 04/11/2021.

04/11/2021 - 12:01:20 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

04/11/2021 - 14:36:22 Pregoeiro Solicito que aguardem.

04/11/2021 - 16:50:51 Sistema O fornecedor AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA foi inabilitado
no processo.

04/11/2021 - 16:50:51 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o termo de abertura e encerramento, bem como
as notas explicativas exigíveis e apresentadas na forma da lei conforme RESOLUÇÃO CFC Nº 1.255/2009.

04/11/2021 - 16:50:51 Sistema O fornecedor AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA foi inabilitado
para o item 0001 pelo pregoeiro.
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04/11/2021 - 16:50:51 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,25.

04/11/2021 - 17:03:11 Pregoeiro A sessão será pausada, retornamos amanhã dia 05/11 as 10:00 horas.

04/11/2021 - 17:33:33 Sistema O fornecedor AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP/SS
declarou intenção de recurso para o item 0001.

04/11/2021 - 17:35:21 Sistema O fornecedor AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP/SS
declarou intenção de recurso para o item 0001.

05/11/2021 - 10:12:58 Pregoeiro Bom dia, estamos retornando a sessão.

09/11/2021 - 12:45:19 Pregoeiro Boa tarde, informo que retornaremos a sessão dia 12/11 as 10:00 horas.

12/11/2021 - 10:08:32 Pregoeiro Bom dia, retornamos a sessão.

12/11/2021 - 11:55:13 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA foi inabilitado no processo.

12/11/2021 - 11:55:13 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.2 deixando de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 12.4.2.1 A comprovação da
situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas. Tais índices
apresentados não encontram-se registrados conforme lei determina. Deixando de apresentar também as
notas explicativas.

12/11/2021 - 11:55:13 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLOGICA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

12/11/2021 - 11:55:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA com valor unitário de
R$ 1,40.

12/11/2021 - 12:32:54 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA foi inabilitado no processo.

12/11/2021 - 12:32:54 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.2 do edital, deixando de apresentar Certificado de Regularidade
Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente
atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012.

12/11/2021 - 12:32:54 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 12:32:54 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P M F SANTOS com valor unitário de R$ 1,50.

12/11/2021 - 12:41:32 Sistema O fornecedor P M F SANTOS foi inabilitado no processo.

12/11/2021 - 12:41:32 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.1.12 / 12.1.13 e também ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de
Infração Trabalhista;

12/11/2021 - 12:41:32 Sistema O fornecedor P M F SANTOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

12/11/2021 - 12:41:32 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297 com valor
unitário de R$ 2,63.

16/11/2021 - 10:54:11 Pregoeiro Bom dia, informo que retornaremos a sessão amanhã dia 17/11 as 10:00 horas.

17/11/2021 - 10:30:48 Pregoeiro Bom dia, retornamos a sessão.

17/11/2021 - 13:52:59 Sistema O fornecedor BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297 foi inabilitado no processo.

17/11/2021 - 13:52:59 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante.

17/11/2021 - 13:52:59 Sistema O fornecedor BENIGELSON DE OLIVEIRA DE SOUZA 94442860297 foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

17/11/2021 - 13:53:14 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 14:30.

17/11/2021 - 14:53:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/11/2021 - 14:53:51 Sistema Intenção: Apresentamos intenção de recurso face a licitante Água Norte não cumprir de acordo com a
legislação ambiental o item 12.1.1, além de não cumprir de acordo com a legislação trabalhista o item 12.2.4,
ambos do instrumento convocatório.

17/11/2021 - 14:53:51 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a licitante foi inabilitada.

17/11/2021 - 14:53:57 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/11/2021 - 14:53:57 Sistema Intenção: Correção: Apresentamos intenção de recurso face a licitante Água Norte não cumprir de acordo
com a legislação ambiental o item 12.1.11, além de não cumprir de acordo com a legislação trabalhista o
item 12.2.4, ambos do instrumento convocatório.

17/11/2021 - 14:53:57 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a licitante foi inabilitada.

17/11/2021 - 14:55:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/11/2021 - 14:55:05 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, discordamos da decisão em nos desabilitar, logo que cumprimos com o indicado no
item 12.4.2 do Edital. O Termo de Abertura e Encerramento (de acordo com o item 12.4.2.3) foi solicitado
apenas em caso de empresas com menos de 1 de existência, o que não é o nosso caso. Quanto às
declarações explicativas, nossa empresa, por não ser enquadrada em empresa de grande porte, não é
obrigada a publicar as notas explicativas referentes ao balanço patrimonial. Desta forma, enviaremos recurso
que a nossa habilitação seja mantida.

17/11/2021 - 14:55:05 Sistema Justificativa: Decido pelo fracasso do processo tendo em vista o não cumprimento as condições
estabelecidas no edital.

17/11/2021 - 14:55:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/11/2021 - 14:55:12 Sistema Intenção: (Correção): Sr. Pregoeiro, apresentamos intenção de recurso diante da decisão em nos desabilitar,
logo que cumprimos com o indicado no item 12.4.2 do Edital. O Termo de Abertura e Encerramento (de
acordo com o item 12.4.2.3) foi solicitado apenas em caso de empresas com menos de 1 de existência, o
que não é o nosso caso. Quanto às declarações explicativas, nossa empresa, por não ser enquadrada em
empresa de grande porte, não é obrigada a publicar as notas explicativas referentes ao balanço patrimonial.
Desta forma, solicitamos que a nossa habilitação seja mantida.

17/11/2021 - 14:55:12 Sistema Justificativa: Decido pelo fracasso do processo tendo em vista o não cumprimento as condições
estabelecidas no edital.

17/11/2021 - 14:55:19 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
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