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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-078PMT

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

27/09/2021 08:14 27/09/2021 08:59 04/10/2021 08:59 07/10/2021 08:59 07/10/2021 09:00

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

0001 AERONAVE DE TRANSPORTE MEDICO-TIPO E
ESPECIFICAÇÃO : SERVICO DE REMOCAO DE
PACIENTES, EM AERONAVE DE SUPORTE
AVANCADO PARA OUTRAS
CIDADES/ESTADOS. EQUIPE-1 TRIPULANTE, 1
MEDICO, 1 ENFERMEIRO INCLUSO -
COMBUSTIVEL, MEDICAMENTOS,
EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº
2048 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2012 DO
MINISTERIO DA SAUDE

2.327.999,90 288,0000 - SVÇ Adjudicado

0002 FRETAMENTO DA AERONAVE- TIPO
MONOMOTOR TURBO-HELICE
ESPECIFICAÇÃO : SERVICO DE TRANSPORTE
AEREO COM CAPACIDADE MINIMA
HOMOLOGADA PARA 2 TRIPULANTES E 9
PASSAGEIROS EQUIPE- 2 TRIPULANTES
INCLUSO- COMBUSTIVEL REGISTRO NA ANAC

483.000,00 70,0000 - SVÇ Adjudicado

0003 FRETAMENTO DE AERONAVE - TIPO BIMOTOR

ESPECIFICAÇÃO : SERVICO DE TRANPOSRTE
AEREO COM CAPACIDADE MINIMA
HOMOLOGADA PARA 1 TRIPULANTE E 6
PASSAGEIROS EQUIPE- 1 TRIPULANTE
INCLUSO- COMBUSTIVEL REGISTRO NA ANAC

1.270.700,00 262,0000 - SVÇ Adjudicado

0004 FRETAMENTO DE AERONAVE -TIPO
MONOMOTOR
ESPECIFICAÇÃO : SERVICO DE TRANSPORTE
AEREO COM CAPACIDADE MINIMA
HOMOLOGADA PARA 1 TRIPULANTE E 5
PASSAGEIROS EQUIPE- 1 TRIPULANTE
INCLUSO-COMBUSTIVEL REGISTRO NA ANAC

734.850,00 207,0000 - SVÇ Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

27/09/2021 11. EDITAL ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

07/10/2021 - 09:37 Negociação aberta para o processo
9/2021-078PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo 9/2021-078PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 09:37 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 11:50.

07/10/2021 - 09:41 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 11:50.

07/10/2021 - 09:42 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 11:50.

07/10/2021 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-078PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-078PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-078PMT

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-078PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/10/2021 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-078PMT

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 9/2021-078PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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07/10/2021 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-078PMT

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 9/2021-078PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 AERONAVE DE
TRANSPORTE MEDICO-
TIPO E
Especificação : Servico
de remocao de pacientes,
em aeronave de suporte
avancado para outras
cidades/estados. Equipe-
1 tripulante, 1 medico, 1
enfermeiro Incluso -
combustivel,
medicamentos,
equipamentos conforme
portaria nº 2048 de 5 de
novembro de 2012 do
Ministerio da Saude

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO
LTDA

N/C N/C 7.800,00 288,0000 2.246.400,00

0002 FRETAMENTO DA
AERONAVE- TIPO
MONOMOTOR TURBO-
HELICE
Especificação : Servico
de transporte aereo com
capacidade minima
homologada para 2
tripulantes e 9
passageiros Equipe- 2
tripulantes Incluso-
combustivel REGISTRO
NA ANAC

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO
LTDA

N/C N/C 6.600,00 70,0000 462.000,00

0003 FRETAMENTO DE
AERONAVE - TIPO
BIMOTOR
Especificação : Servico
de tranposrte aereo com
capacidade minima
homologada para 1
tripulante e 6 passageiros
Equipe- 1 tripulante
Incluso- combustivel
REGISTRO NA ANAC

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO
LTDA

N/C N/C 4.500,00 262,0000 1.179.000,00

0004 FRETAMENTO DE
AERONAVE -TIPO
MONOMOTOR
Especificação : Servico
de transporte aereo com
capacidade minima
homologada para 1
tripulante e 5 passageiros
Equipe- 1 tripulante
Incluso-combustivel
REGISTRO NA ANAC

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO
LTDA

N/C N/C 3.300,00 207,0000 683.100,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - AERONAVE DE TRANSPORTE MEDICO-TIPO E
Especificação : Servico de remocao de pacientes, em aeronave de suporte avancado para outras
cidades/estados. Equipe-1 tripulante, 1 medico, 1 enfermeiro Incluso -combustivel, medicamentos,
equipamentos conforme portaria nº 2048 de 5 de novembro de 2012 do Ministerio da Saude
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

04.622.892/0001-
13

05/10/2021 -
17:31:33

N/C N/C 288,0000 8.083,33 2.327.999,04 Não

0002 - FRETAMENTO DA AERONAVE- TIPO MONOMOTOR TURBO-HELICE
Especificação : Servico de transporte aereo com capacidade minima homologada para 2 tripulantes e 9 passageiros Equipe- 2
tripulantes Incluso- combustivel REGISTRO NA ANAC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

04.622.892/0001-
13

05/10/2021 -
17:31:44

N/C N/C 70,0000 6.900,00 483.000,00 Não

0003 - FRETAMENTO DE AERONAVE - TIPO BIMOTOR
Especificação : Servico de tranposrte aereo com capacidade minima homologada para 1 tripulante e 6 passageiros Equipe- 1
tripulante Incluso- combustivel REGISTRO NA ANAC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

04.622.892/0001-
13

05/10/2021 -
17:31:50

N/C N/C 262,0000 4.850,00 1.270.700,00 Não

AUTO SOCORRO
BRASIL EIRELI*

20.689.718/0001-
44

06/10/2021 -
23:13:44

N/C N/C 262,0000 4.800,00 1.257.600,00 Sim

0004 - FRETAMENTO DE AERONAVE -TIPO MONOMOTOR
Especificação : Servico de transporte aereo com capacidade minima homologada para 1 tripulante e 5 passageiros Equipe- 1
tripulante Incluso-combustivel REGISTRO NA ANAC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

04.622.892/0001-
13

05/10/2021 -
17:31:53

N/C N/C 207,0000 3.550,00 734.850,00 Não

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

AUTO SOCORRO BRASIL EIRELI 20.689.718/0001-44 30 dias

PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI AEREO LTDA 04.622.892/0001-13 120 dias

Lances Enviados
0001 - AERONAVE DE TRANSPORTE MEDICO-TIPO E
Especificação : Servico de remocao de pacientes, em aeronave de suporte avancado para outras
cidades/estados. Equipe-1 tripulante, 1 medico, 1 enfermeiro Incluso -combustivel, medicamentos,
equipamentos conforme portaria nº 2048 de 5 de novembro de 2012 do Ministerio da Saude
Data Valor CNPJ Situação

05/10/2021 - 17:31:33 8.083,33 (proposta) 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

07/10/2021 - 09:39:00 7.800,00 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

0002 - FRETAMENTO DA AERONAVE- TIPO MONOMOTOR TURBO-HELICE
Especificação : Servico de transporte aereo com capacidade minima homologada para 2 tripulantes e 9 passageiros Equipe- 2
tripulantes Incluso- combustivel REGISTRO NA ANAC
Data Valor CNPJ Situação

05/10/2021 - 17:31:44 6.900,00 (proposta) 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

07/10/2021 - 09:39:28 6.600,00 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

0003 - FRETAMENTO DE AERONAVE - TIPO BIMOTOR
Especificação : Servico de tranposrte aereo com capacidade minima homologada para 1 tripulante e 6 passageiros Equipe- 1
tripulante Incluso- combustivel REGISTRO NA ANAC
Data Valor CNPJ Situação
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05/10/2021 - 17:31:50 4.850,00 (proposta) 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

06/10/2021 - 23:13:44 4.800,00 (proposta) 20.689.718/0001-44 - AUTO
SOCORRO BRASIL EIRELI

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Informo que foi analisado as devida
proposta INICIAL, e a mesma não cumpriu com o edital. Item do Edital.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

07/10/2021 - 09:39:47 4.500,00 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

0004 - FRETAMENTO DE AERONAVE -TIPO MONOMOTOR
Especificação : Servico de transporte aereo com capacidade minima homologada para 1 tripulante e 5 passageiros Equipe- 1
tripulante Incluso-combustivel REGISTRO NA ANAC
Data Valor CNPJ Situação

05/10/2021 - 17:31:53 3.550,00 (proposta) 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

07/10/2021 - 09:40:02 3.300,00 04.622.892/0001-13 - PEMA -
PEREIRA MARCELO TAXI AEREO
LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 07/10/2021 - 15:58:39 04.622.892/0001-13 - PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO LTDA

CERTIDÃO ESTADUAL - 23-01-2022.pdf

0002 07/10/2021 - 15:59:03 04.622.892/0001-13 - PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO LTDA

CERTIDÃO ESTADUAL - 23-01-2022.pdf

0003 07/10/2021 - 15:59:24 04.622.892/0001-13 - PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO LTDA

CERTIDÃO ESTADUAL - 23-01-2022.pdf

0004 07/10/2021 - 15:59:41 04.622.892/0001-13 - PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI AEREO LTDA

CERTIDÃO ESTADUAL - 23-01-2022.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:20

Augusto Silvio
Pereira

405724 - 2352168 MAER-SP/PC-PA 19/10/1983 - RG

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:21

Augusto Silvio
Pereira

42627133268 / 23791110144 - - - CPF

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:23

Augusto Silvio
Pereira

04622892000113 0000 18/05/2021 - CNPJ

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:26

Augusto Silvio
Pereira

09231008736969 FORUM 23/09/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:28

Augusto Silvio
Pereira

702021080673323-1 SEFA 01/06/2021 28/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:40

Augusto Silvio
Pereira

2021091400552904104840 caixxa economica 20/09/2021 13/10/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:42

Augusto Silvio
Pereira

22875993/2021 justiça trabalho 27/07/2021 22/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:45

Augusto Silvio
Pereira

E4.EE.4C.1F.E8.DC.E7.31.7A.FB.61.E6.5D.E1.0A.85.C0spedd contabil 01/01/2020 - BALANÇO
PATRIMONIAL

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:47

Augusto Silvio
Pereira

01 pema taxi aereo 05/10/2021 05/04/2022 PROPOSTA DE
PREÇOS

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:53

Augusto Silvio
Pereira

01 pema 05/10/2021 - ANEXO III –
DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE
FATOS
SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=688610&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=688611&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=688612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=688614&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671642&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671700&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671811&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671811&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671863&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3671863&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672328&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672328&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672502&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672502&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3672665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:53

Augusto Silvio
Pereira

02 pema taxi aereo 05/10/2021 - ANEXO IV – MODELO
DE DECLARAÇÃO
NOS TERMOS DO
INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:54

Augusto Silvio
Pereira

03 pema taxi aereo 05/10/2021 - ANEXO V –
DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:55

Augusto Silvio
Pereira

04 pema taxi aereo 05/10/2021 - ANEXO VII –
DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:56

Augusto Silvio
Pereira

05 pema taxi aereo 05/10/2021 - ANEXO VIII –
DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
16:57

Augusto Silvio
Pereira

- - 16/10/2020 - Contrato Social

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
17:03

Augusto Silvio
Pereira

- funai - pref.
tucuma

05/10/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
17:05

Augusto Silvio
Pereira

- sec. fazenda pref,
oia

28/09/2021 28/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
17:10

Augusto Silvio
Pereira

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil

02/06/2021 29/11/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
17:11

Augusto Silvio
Pereira

- - - - 9.11.4. Possuir
outorga para exploração
do serviço aéreo
concedido pela Diretoria
Colegiada da ANAC,
publicada no Diário
Oficial da União;

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
17:11

Augusto Silvio
Pereira

- - - - 9.11.5. Apresentar
prova de inscrição no
Registro Aeronáutico
Brasileiro (RAB),
conforme
regulamentado pela
Resolução no 293 da
ANAC;

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

05/10/2021 -
17:25

Augusto Silvio
Pereira

- - - - 9.11.7. Apresentar
comprovação, na data
da licitação, que tem em
seu quadro permanente
de pessoal,
funcionários,
especializados que
atuarão na operação e
manutenção de
aeronave, sobretudo
pilotos e mecânicos
devidamente
qualificados, sendo que
para os pil

PEMA - PEREIRA
MARCELO TAXI
AEREO LTDA

06/10/2021 -
12:55

Augusto Silvio
Pereira

- - - - 9.11.6. Apresentar
certificado de operador
aéreo (COA) segundo o
RBAC nº 119 e as
Especificações
Operativas (EO);

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

08/10/2021 - 09:41 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

07/10/2021 - 09:03:03 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

07/10/2021 - 09:04:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2021-078PMT. Em nome do (Prefeito Municipal de Tucumã), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

07/10/2021 - 09:05:00 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o
resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.
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07/10/2021 - 09:05:20 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

07/10/2021 - 09:12:00 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 4800,00 cancelada pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 09:12:00 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Informo que foi analisado as devida proposta INICIAL, e a mesma não
cumpriu com o edital. Item do Edital. 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

07/10/2021 - 09:14:58 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

07/10/2021 - 09:14:58 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
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 período de
duração da sessão pública.

07/10/2021 - 09:14:58 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

07/10/2021 - 09:14:58 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.

07/10/2021 - 09:19:45 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que foi analisado as devidas propostas INICIAIS, e um dos LICITANTES
não atendeu ao requisito estipulado pelo edital. Item do Edital. 6.5. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação. Sendo assim a mesma esta
desclassificada.

07/10/2021 - 09:20:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com o previsto na lei 8666/93.

07/10/2021 - 09:21:19 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa liberando todos os itens! Não deixem para
apresentar seus melhores lances no último instante.

07/10/2021 - 09:21:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que mantenham a calma, observem bem o seu devido lance nos itens!

07/10/2021 - 09:22:07 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 09:22:07 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 09:22:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 09:22:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/10/2021 - 09:22:07 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

07/10/2021 - 09:27:03 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

07/10/2021 - 09:32:09 Sistema O item 0001 foi encerrado.

07/10/2021 - 09:32:09 Sistema O item 0002 foi encerrado.

07/10/2021 - 09:32:09 Sistema O item 0003 foi encerrado.

07/10/2021 - 09:32:09 Sistema O item 0004 foi encerrado.

07/10/2021 - 09:37:14 Sistema O item 0001 teve como arrematante PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI AEREO LTDA - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 8.083,33.

07/10/2021 - 09:37:14 Sistema O item 0002 teve como arrematante PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI AEREO LTDA - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 6.900,00.

07/10/2021 - 09:37:14 Sistema O item 0003 teve como arrematante PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI AEREO LTDA - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 4.850,00.

07/10/2021 - 09:37:14 Sistema O item 0004 teve como arrematante PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI AEREO LTDA - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 3.550,00.

07/10/2021 - 09:37:15 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

07/10/2021 - 09:37:52 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 11:50.

07/10/2021 - 09:39:00 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7.800,00.

07/10/2021 - 09:39:28 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6.600,00.

07/10/2021 - 09:39:47 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.500,00.

07/10/2021 - 09:40:02 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.300,00.

07/10/2021 - 09:41:18 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 11:50.

07/10/2021 - 09:41:18 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: A administração solicita lances mais expressivos que estejam abaixo do valor
de cotação de mercado. Sendo assim gostaria que o sr. ofertasse lances mais flexível e abrangente tanto
para o senhor como para a Administração. Pois o mesmo poderá ser FRACASSADO.

07/10/2021 - 09:42:19 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 07/10/2021 às 11:50.

07/10/2021 - 09:42:19 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Enviar Proposta Readequada. Informo aos licitantes vencedores, que será
estipulado um prazo definido de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta Readequada.

07/10/2021 - 10:14:23 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 10:15:00 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 10:15:30 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 10:15:56 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 10:57:17 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estou aguardando o devido horário estipulado para o anexo da
proposta readequado. Logo mais daremos continuidade ao certame. Desde já agradeço pela compreensão.

07/10/2021 - 10:58:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

07/10/2021 - 13:36:29 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações e
propostas realinhadas. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado
registrado no sistema. Fiquem conectados e atentos ao chat.

07/10/2021 - 15:47:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2021 às 09:47:48.
Código verificador: 15773C

Página 7 de 9

07/10/2021 - 15:47:38 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:47:38 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:47:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:47:56 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:47:56 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:48:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:48:03 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:48:03 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:49:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:49:06 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:49:06 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:49:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:49:08 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:49:08 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:49:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:49:29 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:49:29 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2021 às 09:47:48.
Código verificador: 15773C

Página 8 de 9

07/10/2021 - 15:49:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:49:30 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:49:30 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:49:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:49:48 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:49:48 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:49:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 19/10/2021.

07/10/2021 - 15:49:49 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Ao analisar a documentação das licitantes vencedoras do certame, foi
constatado que todas estão pendentes em determinados documentos exigidos no edital. Sendo assim
DESCLASSIFICADAS. Perante a situação e pensando no princípio da economicidade, utilizaremos a lei que
estabelece um determinado prazo para então as devidas empresas regulamentar os devidos documento.
Com isso iremos utilizar a Lei 8.666/93 com o Art. 48. Serão desclassificadas: `PAR` 3º Quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Diante exposto as licitantes terão o prazo previsto pela lei
para estar apresentando a documentação... (CONTINUA)

07/10/2021 - 15:49:49 Sistema (CONT. 1) pendente conforme relatada acima. Se caso os LICITANTES anexarem os devidos documentos
antes do prazo estabelecido, e estiverem dentro do exigido no edital e sua comprovação de autenticidade for
comprovada, iremos adiantar o certame. ANEXAR o documento referente a: CERTIDÃO ESTADUAL,
REGULARIDADE TRIBUTARIA.

07/10/2021 - 15:58:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 15:59:03 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 15:59:24 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 15:59:41 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

07/10/2021 - 16:04:04 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

07/10/2021 - 16:04:04 Sistema Motivo: Diligencia!

07/10/2021 - 16:10:39 Pregoeiro 28- SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para o anexo da documentação exigida
na diligência de HABILITAÇÃO utilizando o artigo. Art. 48. Serão desclassificadas parágrafo `PAR` 3º, a
continuação do certame se fará 19/10/2021, às 09h:00min. Caso for constatado que o licitante anexou o
documento antes da data estabelecida, estaremos antecipando o certame. 08/10/202, às
09h:00min.Obrigado a todos, e boa tarde.

07/10/2021 - 16:11:17 Pregoeiro 28- SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para o anexo da documentação exigida
na diligência de HABILITAÇÃO utilizando o artigo. Art. 48. Serão desclassificadas parágrafo `PAR` 3º, a
continuação do certame se fará 19/10/2021, às 09h:00min. Caso for constatado que o licitante anexou o
documento antes da data estabelecida, estaremos antecipando o certame. 08/10/2021, às
09h:00min.Obrigado a todos, e boa tarde.

08/10/2021 - 09:05:04 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos! Iremos retorna o nosso certame.

08/10/2021 - 09:05:25 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

08/10/2021 - 09:05:25 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:06:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: As devidas documentações de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS READEQUADAS
foram analisadas com êxodo e eficiência. Sendo assim informo que as licitantes vencedoras desse certame
estão HABILITADAS.

08/10/2021 - 09:07:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:08 do dia 19/10/2021.

08/10/2021 - 09:07:45 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:07:59 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:08 do dia 19/10/2021.

08/10/2021 - 09:07:59 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:08:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:09 do dia 08/10/2021.

08/10/2021 - 09:08:16 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:08:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:09 do dia 08/10/2021.

08/10/2021 - 09:08:36 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:08:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:09 do dia 08/10/2021.

08/10/2021 - 09:08:49 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:09:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 08/10/2021.
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08/10/2021 - 09:09:15 Sistema Motivo: Julgamento!

08/10/2021 - 09:09:37 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI
AEREO LTDA.

08/10/2021 - 09:09:37 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI
AEREO LTDA.

08/10/2021 - 09:09:37 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI
AEREO LTDA.

08/10/2021 - 09:10:31 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PEMA - PEREIRA MARCELO TAXI
AEREO LTDA.

08/10/2021 - 09:11:02 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de
interesse em interpor recurso.

08/10/2021 - 09:11:31 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/10/2021 às 09:41.

08/10/2021 - 09:46:43 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Igor Lima dos
Santos; Pregoeiro.

08/10/2021 - 09:46:56 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

08/10/2021 - 09:47:06 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.

08/10/2021 - 09:47:06 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.

08/10/2021 - 09:47:06 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.

08/10/2021 - 09:47:06 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por IGOR LIMA DOS SANTOS.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro(a)

LAIZA ALVES DA COSTA LOPES

Apoio

SARA PEREIRA DE ALMEIDA

Apoio

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES

Apoio
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