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MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
PROCESSO LICITATÓRIO PE 022/2021

Às 09:07:06 horas do dia 16 de Junho de 2021 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e
respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos
relativos ao referido pregão que tem como objeto: contratação de empresas para prestação de serviço de link de
internet dedicado via fibra ótica para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias
.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei
Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições
fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 Microempresa

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-68 Grande Porte

ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA 14.635.556/0001-69 Microempresa

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos
deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua
proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E
ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

68806 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$
24.333,30

Classificada --

41856 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
24.333,33

Classificada --

78405 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
15.000,00

Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 24.333,33 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 24.333,30 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 24.330,00 16/06/2021
09:50:37

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 24.000,00 16/06/2021
09:54:29

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 15.000,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 14.249,99 16/06/2021
09:52:44

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 14.245,00 16/06/2021
09:53:28

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 14.244,99 16/06/2021
09:54:17

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 14.244,00 16/06/2021
09:54:57

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 14.243,99 16/06/2021
09:55:12

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 14.240,00 16/06/2021
09:55:40

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 14.230,00 16/06/2021
09:55:48

Lance Excluído

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 14.229,00 16/06/2021
09:59:41

Lance Excluído

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 14.000,00 16/06/2021
09:56:07

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 13.999,99 16/06/2021
09:56:53

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 13.500,00 16/06/2021
09:58:32

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 13.499,99 16/06/2021
09:58:36

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 13.000,00 16/06/2021
09:59:06

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 12.999,99 16/06/2021
09:59:26

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 12.000,00 16/06/2021
10:00:02

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 11.999,99 16/06/2021
10:00:19

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 11.000,00 16/06/2021
10:00:36

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 10.999,99 16/06/2021
10:00:47

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 10.000,00 16/06/2021
10:01:00

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 9.999,99 16/06/2021
10:01:39

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 9.000,00 16/06/2021
10:02:01

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 8.999,99 16/06/2021
10:02:47

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 8.500,00 16/06/2021
10:03:07

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 8.499,99 16/06/2021
10:03:30

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 8.000,00 16/06/2021
10:03:56

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 7.999,99 16/06/2021
10:04:35

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 7.500,00 16/06/2021
10:04:59

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 7.499,99 16/06/2021
10:05:18

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 7.000,00 16/06/2021
10:05:32

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 6.999,99 16/06/2021
10:05:56

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 6.300,00 16/06/2021
10:06:27

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 6.299,99 16/06/2021
10:07:06

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 6.250,00 16/06/2021
10:07:18

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 6.249,99 16/06/2021
10:07:43

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 6.000,00 16/06/2021
10:08:00

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 5.999,99 16/06/2021
10:08:29

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 5.500,00 16/06/2021
10:09:13

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 5.499,99 16/06/2021
10:09:26

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 5.448,00 16/06/2021
10:10:02

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 5.447,99 16/06/2021
10:10:29

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 5.000,00 16/06/2021
10:10:48

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.999,99 16/06/2021
10:11:21

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.990,00 16/06/2021
10:12:06

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.989,99 16/06/2021
10:12:17

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.980,00 16/06/2021
10:14:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.979,99 16/06/2021
10:14:19

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.700,00 16/06/2021
10:15:18

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.699,99 16/06/2021
10:15:31

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.500,00 16/06/2021
10:16:10

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.499,99 16/06/2021
10:16:29

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!



16/06/2021 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/24188/completo_relatorio_ata_final_completo_615581677.html 5/60

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
10:01:08

O 68806 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 14.229,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:01:43

Fornecedor: 68806, seu lance no valor de R$ 14.229,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:02:02

O 68806 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 14.230,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:02:08

Fornecedor: 68806, seu lance no valor de R$ 14.230,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:18:33

ID: 78405 - Data Prop.: 16/06/2021 04:15:05 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco
por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o
prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Sistema 16/06/2021
10:18:33

A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:23:34

Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa
grande porte no ITEM 1.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$4.499,99.

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:39

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$24.000,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021
16:53:49

A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 24.000,00

Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências
com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para
marcar a visita

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a
certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.
A declaração de vísita técnica, assim como

Não
Recebido
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Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da
abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-
A/66 - Seis

a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
o pregoeiro fez as consultas e não
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Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia
10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2
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ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
Propostas Inicias do Item 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
56504 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$

11.100,00
Classificada --

13314 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
11.100,00

Classificada --

87591 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
9.500,00

Classificada --

Lances do Item 2

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 11.100,00 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 11.100,00 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 11.000,00 16/06/2021
09:51:00

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 10.000,00 16/06/2021
09:54:35

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 9.500,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 9.024,99 16/06/2021
09:53:46

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 9.000,00 16/06/2021
09:55:54

Lance Excluído

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 8.999,99 16/06/2021
09:56:02

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 8.900,00 16/06/2021
09:59:50

Lance Excluído

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 8.000,00 16/06/2021
09:57:01

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 7.999,99 16/06/2021
09:57:41

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 6.000,00 16/06/2021
09:58:43

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 5.999,99 16/06/2021
09:59:01

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 5.000,00 16/06/2021
09:59:16

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.999,99 16/06/2021
09:59:41

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 2

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.500,00 16/06/2021
10:00:16

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.499,99 16/06/2021
10:00:41

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.000,00 16/06/2021
10:01:08

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 3.999,99 16/06/2021
10:01:39

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 3.500,00 16/06/2021
10:02:15

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 3.499,99 16/06/2021
10:02:28

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 3.000,00 16/06/2021
10:03:27

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 2.999,99 16/06/2021
10:03:34

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.500,00 16/06/2021
10:04:09

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 2.499,99 16/06/2021
10:04:36

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.100,00 16/06/2021
10:05:46

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 2.099,99 16/06/2021
10:05:55

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.000,00 16/06/2021
10:06:55

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 999,99 16/06/2021
10:07:16

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 995,00 16/06/2021
10:07:30

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 994,99 16/06/2021
10:07:56

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 900,00 16/06/2021
10:08:30

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
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Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 2 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
10:01:34

O 56504 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 8.900,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:01:45

O 56504 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 9.000,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:01:48

Fornecedor: 56504, seu lance no valor de R$ 9.000,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:01:54

Fornecedor: 56504, seu lance no valor de R$ 8.900,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:10:32

A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA venceu o ITEM - 2 pelo valor de
R$900,00.

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$994,99.
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Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:39

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$10.000,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021
16:53:49

A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
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seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
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14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 2 está encerrada.

Classificação Final do Item 2

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 10.000,00

Recursos do Item 2

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências
com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para
marcar a visita

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a
certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.
A declaração de vísita técnica, assim como

Não
Recebido
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técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da
abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-
A/66 - Seis

a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
o pregoeiro fez as consultas e não



16/06/2021 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/24188/completo_relatorio_ata_final_completo_615581677.html 18/60

Recursos do Item 2

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia
10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3
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ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
Propostas Inicias do Item 3

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
93254 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$

4.166,65
Classificada --

51285 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
4.166,66

Classificada --

4471 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
2.000,00

Classificada --

Lances do Item 3

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.166,66 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.166,65 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.160,00 16/06/2021
09:51:14

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 3.500,00 16/06/2021
09:54:42

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.000,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.899,99 16/06/2021
09:53:20

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.890,00 16/06/2021
09:56:00

Lance Excluído

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.889,99 16/06/2021
09:56:59

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.789,00 16/06/2021
09:59:55

Lance Excluído

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.500,00 16/06/2021
09:57:12

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.499,99 16/06/2021
09:57:28

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.200,00 16/06/2021
09:59:22

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.199,99 16/06/2021
09:59:43

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.000,00 16/06/2021
10:01:15

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 999,99 16/06/2021
10:01:41

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 3

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 990,00 16/06/2021
10:02:26

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 989,99 16/06/2021
10:02:43

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 980,00 16/06/2021
10:03:37

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 979,99 16/06/2021
10:03:53

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 970,00 16/06/2021
10:04:21

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 969,99 16/06/2021
10:04:36

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 900,00 16/06/2021
10:05:54

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 899,99 16/06/2021
10:06:02

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 800,00 16/06/2021
10:07:02

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 799,99 16/06/2021
10:07:59

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 780,00 16/06/2021
10:08:44

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 779,99 16/06/2021
10:08:59

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 750,00 16/06/2021
10:09:22

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 749,99 16/06/2021
10:09:36

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 730,00 16/06/2021
10:11:07

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 729,99 16/06/2021
10:11:16

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 700,00 16/06/2021
10:12:23

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 699,99 16/06/2021
10:12:35

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem
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Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 3 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
10:02:54

O 93254 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 1.789,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:03:01

Fornecedor: 93254, seu lance no valor de R$ 1.789,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:03:02

O 93254 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 1.890,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:03:07

Fornecedor: 93254, seu lance no valor de R$ 1.890,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:14:38

ID: 4471 - Data Prop.: 16/06/2021 04:15:05 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por
cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo
de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Sistema 16/06/2021
10:14:38

A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:19:40

Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa
grande porte no ITEM 3.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$699,99.

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !
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Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:39

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$3.500,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021
16:53:49

A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
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seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
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14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 3 está encerrada.

Classificação Final do Item 3

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 3.500,00

Recursos do Item 3

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências
com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para
marcar a visita

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a
certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.
A declaração de vísita técnica, assim como

Não
Recebido
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técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da
abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-
A/66 - Seis

a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
o pregoeiro fez as consultas e não
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Recursos do Item 3

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia
10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4
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ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
Propostas Inicias do Item 4

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
84788 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$

4.166,65
Classificada --

19349 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
4.166,66

Classificada --

412 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
2.000,00

Classificada --

Lances do Item 4

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.166,66 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.166,65 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.160,00 16/06/2021
09:51:23

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.000,00 16/06/2021
09:54:47

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 3.500,00 16/06/2021
09:54:59

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.000,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.899,99 16/06/2021
09:53:18

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.890,00 16/06/2021
09:56:05

Lance Excluído

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.889,99 16/06/2021
09:57:01

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.789,00 16/06/2021
09:59:59

Lance Excluído

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.500,00 16/06/2021
09:57:20

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.499,99 16/06/2021
09:57:35

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.300,00 16/06/2021
09:58:16

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.299,99 16/06/2021
09:58:30

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.200,00 16/06/2021
09:59:30

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 4

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.199,99 16/06/2021
09:59:45

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.000,00 16/06/2021
10:01:42

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 999,99 16/06/2021
10:01:52

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 990,00 16/06/2021
10:02:31

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 989,99 16/06/2021
10:02:44

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 970,00 16/06/2021
10:04:29

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 969,99 16/06/2021
10:04:37

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 900,00 16/06/2021
10:05:59

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 899,99 16/06/2021
10:06:04

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 800,00 16/06/2021
10:07:08

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 799,99 16/06/2021
10:08:02

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 780,00 16/06/2021
10:08:50

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 779,99 16/06/2021
10:09:09

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 750,00 16/06/2021
10:09:33

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 749,99 16/06/2021
10:09:41

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 730,00 16/06/2021
10:11:17

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 729,99 16/06/2021
10:11:25

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 700,00 16/06/2021
10:12:33

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 699,99 16/06/2021
10:12:39

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens do Item 4
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Usuário Data/Hora MensagemMensagens do Item 4

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 4 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 4 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
10:03:20

O 84788 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 1.789,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:03:25

Fornecedor: 84788, seu lance no valor de R$ 1.789,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:03:32

O 84788 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 1.890,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:03:37

Fornecedor: 84788, seu lance no valor de R$ 1.890,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:14:43

ID: 412 - Data Prop.: 16/06/2021 04:15:05 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por
cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo
de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Sistema 16/06/2021
10:14:43

A prorrogação automática do ITEM 4 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:19:45

Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa
grande porte no ITEM 4.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R$699,99.

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !
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Mensagens do Item 4

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:39

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 4 pelo valor de R$3.500,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021 A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
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Mensagens do Item 4

Usuário Data/Hora Mensagem

16:53:49

seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
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Mensagens do Item 4

Usuário Data/Hora Mensagem

a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 4 está encerrada.

Classificação Final do Item 4

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 3.500,00

Recursos do Item 4

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências
com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a
certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.

Não
Recebido
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Recursos do Item 4

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

marcar a visita
técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da
abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-

A declaração de vísita técnica, assim como
a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
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Recursos do Item 4

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

A/66 - Seis
salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia
10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

o pregoeiro fez as consultas e não
encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Histórico de propostas, lances e mensagens
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Propostas Inicias do Item 5

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

Propostas Inicias do Item 5

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

1650 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$
4.166,65

Classificada --

70197 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
4.166,66

Classificada --

37548 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
2.000,00

Classificada --

Lances do Item 5

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.166,66 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.166,65 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.160,00 16/06/2021
09:51:27

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.150,00 16/06/2021
09:55:09

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.000,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.899,99 16/06/2021
09:53:19

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.890,00 16/06/2021
09:56:09

Lance Excluído

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.889,99 16/06/2021
09:57:05

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.789,00 16/06/2021
10:00:04

Lance Excluído

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.500,00 16/06/2021
09:57:27

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.499,99 16/06/2021
09:57:33

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.399,99 16/06/2021
09:58:23

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.300,00 16/06/2021
09:58:08

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.299,99 16/06/2021
09:58:31

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 5

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.200,00 16/06/2021
09:59:35

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.199,99 16/06/2021
09:59:47

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.000,00 16/06/2021
10:01:37

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 999,99 16/06/2021
10:01:56

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 990,00 16/06/2021
10:02:44

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 989,99 16/06/2021
10:02:51

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 970,00 16/06/2021
10:04:34

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 969,99 16/06/2021
10:04:38

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 900,00 16/06/2021
10:06:06

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 899,99 16/06/2021
10:06:07

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 850,00 16/06/2021
10:07:51

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 849,99 16/06/2021
10:08:12

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 780,00 16/06/2021
10:08:56

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 779,99 16/06/2021
10:09:17

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 750,00 16/06/2021
10:09:42

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 749,99 16/06/2021
10:09:50

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 730,00 16/06/2021
10:11:27

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 729,99 16/06/2021
10:11:37

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 700,00 16/06/2021
10:12:39

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 699,99 16/06/2021
10:12:45

Fornecedor
Inabilitado
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Mensagens do Item 5

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 5 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 5 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
10:03:59

O 1650 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 1.789,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:04:04

Fornecedor: 1650, seu lance no valor de R$ 1.789,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance
cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:04:06

O 1650 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 1.890,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:04:14

Fornecedor: 1650, seu lance no valor de R$ 1.890,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance
cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:14:47

ID: 37548 - Data Prop.: 16/06/2021 04:15:05 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco
por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o
prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Sistema 16/06/2021
10:14:47

A prorrogação automática do ITEM 5 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:19:50

Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa
grande porte no ITEM 5.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R$699,99.

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !
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Mensagens do Item 5

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:40

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 5 pelo valor de R$4.150,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021
16:53:49

A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
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Mensagens do Item 5

Usuário Data/Hora Mensagem

seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
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14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 5 está encerrada.

Classificação Final do Item 5

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 4.150,00

Recursos do Item 5

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências
com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para
marcar a visita

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a
certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.
A declaração de vísita técnica, assim como

Não
Recebido
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Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da
abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-
A/66 - Seis

a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
o pregoeiro fez as consultas e não
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Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia
10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 6
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ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
Propostas Inicias do Item 6

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
36225 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$

4.166,65
Classificada --

81167 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
4.166,66

Classificada --

10270 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
2.000,00

Classificada --

Lances do Item 6

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.166,66 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.166,65 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.160,00 16/06/2021
09:51:32

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 4.100,00 16/06/2021
09:55:24

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.000,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.899,99 16/06/2021
09:53:21

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.890,00 16/06/2021
09:56:15

Manual

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.889,99 16/06/2021
09:56:48

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 1.789,00 16/06/2021
10:00:08

Intermediario

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.499,99 16/06/2021
09:57:30

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.400,00 16/06/2021
09:58:00

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.399,99 16/06/2021
09:58:12

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.200,00 16/06/2021
09:59:41

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 1.199,99 16/06/2021
09:59:48

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 1.000,00 16/06/2021
10:01:32

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 6

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 999,99 16/06/2021
10:01:48

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens do Item 6

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 6 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
10:03:48

ID: 10270 - Data Prop.: 16/06/2021 04:15:05 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco
por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o
prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Sistema 16/06/2021
10:03:48

A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:08:48

Não há mais fornecedores na margem dos 5% a serem chamados para o cobrir a empresa
grande porte no ITEM 6.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R$999,99.

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !
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Mensagens do Item 6

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:40

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 6 pelo valor de R$1.789,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021
16:53:49

A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
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Usuário Data/Hora Mensagem

seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
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14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 6 está encerrada.

Classificação Final do Item 6

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 1.789,00

Recursos do Item 6

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências
com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para
marcar a visita

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a
certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.
A declaração de vísita técnica, assim como

Não
Recebido



16/06/2021 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/24188/completo_relatorio_ata_final_completo_615581677.html 48/60

Recursos do Item 6

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da
abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-
A/66 - Seis

a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
o pregoeiro fez as consultas e não



16/06/2021 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/24188/completo_relatorio_ata_final_completo_615581677.html 49/60

Recursos do Item 6

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia
10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7



16/06/2021 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/24188/completo_relatorio_ata_final_completo_615581677.html 50/60

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo
Propostas Inicias do Item 7

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

41829 H R B LACERDA EIRELI 14809276000120 SERVIÇO SERVIÇO R$
13.666,60

Classificada --

64620 SEA TELECOM LTDA 25450139000168 SERVICO SERVICO R$
13.666,66

Classificada --

15524 ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14635556000169 SERVIÇO SERVIÇO R$
9.500,00

Classificada --

Lances do Item 7

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 13.666,66 15/06/2021
18:42:37

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 13.666,60 15/06/2021
08:37:39

Classificado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 13.660,00 16/06/2021
09:51:41

Intermediario

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 13.000,00 16/06/2021
09:55:33

Intermediario

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 9.500,00 16/06/2021
04:15:05

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 9.024,99 16/06/2021
09:53:49

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 9.000,00 16/06/2021
09:56:21

Lance Excluído

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 8.999,99 16/06/2021
09:56:40

Fornecedor
Inabilitado

H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-
20

R$ 8.999,00 16/06/2021
10:00:14

Lance Excluído

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 8.000,00 16/06/2021
09:57:48

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 7.999,99 16/06/2021
09:57:55

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 5.000,00 16/06/2021
09:59:50

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 4.999,99 16/06/2021
10:00:03

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 4.000,00 16/06/2021
10:01:25

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 3.999,99 16/06/2021
10:01:42

Fornecedor
Inabilitado
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Lances do Item 7

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 3.000,00 16/06/2021
10:02:53

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 2.999,99 16/06/2021
10:03:23

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 2.500,00 16/06/2021
10:04:42

Fornecedor
Inabilitado

SEA TELECOM LTDA 25.450.139/0001-
68

R$ 2.499,99 16/06/2021
10:04:47

Fornecedor
Inabilitado

ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA

14.635.556/0001-
69

R$ 900,00 16/06/2021
10:06:11

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens do Item 7

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
09:48:03

O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
09:50:20

O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s).
Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva
o ITEM 7 será encerrado automaticamente!

Sistema 16/06/2021
10:00:20

A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois)
minutos. Boa sorte!

Sistema 16/06/2021
10:04:44

O 41829 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 8.999,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:04:55

O 41829 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 9.000,00. Pelo motivo abaixo:
lance errado.

Sistema 16/06/2021
10:04:57

Fornecedor: 41829, seu lance no valor de R$ 8.999,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:05:02

Fornecedor: 41829, seu lance no valor de R$ 9.000,00, foi cancelado pelo motivo abaixo:
Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!

Sistema 16/06/2021
10:08:15

A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.

Sistema 16/06/2021
10:27:35

O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 16/06/2021
10:37:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/06/2021
10:40:21

O fornecedor ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA venceu o ITEM - 7 pelo valor de
R$900,00.
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Mensagens do Item 7

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
13:11:20

Empresa: ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - 14635556000169, INABILITADA por
descumprir as regras do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta
da documentação das empresas ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da documentação referente a
VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta
licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica na sede
desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de registro e
quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194,
de 24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável
Técnico: Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:21

O fornecedor SEA TELECOM LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R$2.499,99.

Sistema 16/06/2021
13:11:39

Empresa: SEA TELECOM LTDA - 25450139000168, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação
das empresas SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e
constatada a ausência da documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a)
“A (s) empresa (s) interessada (s) em participar desta licitação, deverão agendar data e
horário para proceder com a visita técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone
(91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias anterior a Abertura da Sessão de
Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela própria empresa; onde o
mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e assinado com certificado
digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi assinado um dia antes de
ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas, porém não assinados
pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, deixou de apresentar
atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de inidoneidade com o
Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de Administração de
Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, no
que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa apresentou cassada a
certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de regularidade com a
Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício. !

Sistema 16/06/2021
13:11:40

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI venceu o ITEM - 7 pelo valor de R$13.000,00.

Sistema 16/06/2021
13:49:49

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor H R B LACERDA EIRELI -14.809.276/0001-20 , tendo em vista, que
cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 16/06/2021
15:47:51

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver
interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
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Mensagens do Item 7

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/06/2021
15:53:42

O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo:
Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de débitos com a fazenda
estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa, ou seja, não está em
dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como ativa a certidão NÃO
sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a fazenda estadual. Não é
motivo para inabilitação. 2 - A empresa Sea Telecom entrou em contato por telefone e
posteriormente por e-mail para marcar a visita técnica. A declaração de retirada do edital foi
feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita técnica, assim como a declaração de Idoneidade
foram entregues pela prefeitura apenas hoje - 16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia 15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar
a vistoria e idoneidade da empresa com a prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da
abertura do certame, mas a Prefeitura não entregou os documentos. Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS Incorreto. Está Faltando
Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF. Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários minimos. Lei não contempla
jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos. Certidão
Quitação CREA Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR
DOMINGUES DE CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a
empresa não está aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A
documentação do CREA deve ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo
assim a quitação CREA Pessoa física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser
aceita.

Sistema 16/06/2021
16:53:49

A manifestação de Intenção de Recurso de SEA TELECOM LTDA não foi recebida pelo
seguinte motivo: O fornecedor SEA TELECOM LTDA manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa de
débitos com a fazenda estadual - A estadual está com pendências com exigibilidade suspensa,
ou seja, não está em dívida ativa. Por isso conseguimos a certidão, se a dívida estivesse como
ativa a certidão NÃO sairia. A empresa Sea Telecom não tem nenhuma dívida ativa com a
fazenda estadual. Não é motivo para inabilitação. A certidão apresentada encontra-se cassada,
ou seja, sem efeito jurídico, como consta na pesquisa feita sobre veracidade da certidão a
seguir: Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº Certidão: 702021080262327-0 Código de controle de
autenticidade: B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD Situação Certidão: Cassada Data
Cassação: 17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação: CONTAS CORRENTES VENCIDAS Número
Documento: Tributo: - Referência: 0 Com relação a este questionamento ”A empresa Sea
Telecom entrou em contato por telefone e posteriormente por e-mail para marcar a visita
técnica. A declaração de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021. A declaração de vísita
técnica, assim como a declaração de Idoneidade foram entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da empresa com a
prefeitura. Que foram pedidas e feitas antes da abertura do certame, mas a Prefeitura não
entregou os documentos”, A empresa Sea Telecom deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de administração para o dia 15 de junho de 2021 as
13:00 e a empresa Sea Telecom não compareceu. Com relação a este questionamento –
“Contra a habilitação da empresa H R B Endereço no Certificado de Regularidade do FGTS
Incorreto. ”, O fato do endereço na empresa está incorreto na certidão do FGTS não causa
dano ou prejuízo para a administração, bem como não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE CPF”, não foi
solicitado em edital estas, no edital fala que o pregoeiro fará consultas, no item 2.4. ‘A fim de
verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta
nas seguintes bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no
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Mensagens do Item 7

Usuário Data/Hora Mensagem

Portal da Transparência do ÓRGÃO, a fim de verificar a composição societária das empresas e
certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; ITEM 2.5.
Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da
matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame. ITEM 2.6. Se houver no certame item (s) e/ou grupo (s) reservado (s),
não poderão participar da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34
da Lei 11.488/2007.’, o pregoeiro fez as consultas e não encontrou nada que desabone a
consulta da mesma. Em relação a este questionamento – “Contrato com o engenheiro
eletricista. Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do Engenheiro eletricista está em 4 salários mínimos’. O
Crea que o órgão responsável pela fiscalização da classe aceitou o contrato e fez o registro do
engenheiro como responsável da empresa na Certidão de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de habilitação. Com relação a “Certidão Quitação CREA
Pessoa Física - Incosistente, errado. O Engenheiro eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320. Assinou contrato com a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021. Porém a empresa não está
aparecendo na Quitação CREA pessoa física do Engenheiro. A documentação do CREA deve
ser atualizada sempre que aconteça alguma mudança. Sendo assim a quitação CREA Pessoa
física do Engenheiro eletricista está incorreta e não pode ser aceita. ”, a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi desclassificada, o engenheiro
não da entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, não estaria válida. Intenção não aceita haja vistas que está claro o
descumprimento do edital, especialmente no tange a certidão cassada, portanto essa certidão
não gera nenhum efeito jurídico, bem como ao desrespeito às normas do edital, diante dos
documentos apresentados pela empresa, qualquer argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção. .

Sistema 16/06/2021
16:55:58

A disputa do ITEM 7 está encerrada.

Classificação Final do Item 7

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º H R B LACERDA EIRELI 14.809.276/0001-20 R$ 13.000,00

Recursos do Item 7

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

SEA
TELECOM
LTDA

25450139000168 16/06/2021
15:53:42

Contra a
inabilitação da
Empresa Sea
Telecom 1 -
Certidão negativa
de débitos com a
fazenda estadual
- A estadual está
com pendências

O fornecedor SEA TELECOM LTDA
manifestou intenção de recurso pelo
seguinte motivo: Contra a inabilitação da
Empresa Sea Telecom 1 - Certidão negativa
de débitos com a fazenda estadual - A
estadual está com pendências com
exigibilidade suspensa, ou seja, não está
em dívida ativa. Por isso conseguimos a
certidão, se a dívida estivesse como ativa a

Não
Recebido
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Recursos do Item 7

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

com exigibilidade
suspensa, ou
seja, não está
em dívida ativa.
Por isso
conseguimos a
certidão, se a
dívida estivesse
como ativa a
certidão NÃO
sairia. A empresa
Sea Telecom não
tem nenhuma
dívida ativa com
a fazenda
estadual. Não é
motivo para
inabilitação. 2 - A
empresa Sea
Telecom entrou
em contato por
telefone e
posteriormente
por e-mail para
marcar a visita
técnica. A
declaração de
retirada do edital
foi feita dia 08-
06-2021. A
declaração de
vísita técnica,
assim como a
declaração de
Idoneidade foram
entregues pela
prefeitura apenas
hoje -
16/06/2021. As
declarações
estão datadas e
assinadas por
servidor da
prefeitura no dia
15/06/2021. Peço
diligência para a
Prefeitura atestar
a vistoria e
idoneidade da
empresa com a
prefeitura. Que
foram pedidas e
feitas antes da

certidão NÃO sairia. A empresa Sea
Telecom não tem nenhuma dívida ativa com
a fazenda estadual. Não é motivo para
inabilitação. A certidão apresentada
encontra-se cassada, ou seja, sem efeito
jurídico, como consta na pesquisa feita
sobre veracidade da certidão a seguir:
Nome Empresarial: SEA TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.534.108-1 CNPJ:
25.450.139/0001-68 Emitida às: 14:31:13 no
dia 01/02/2021 Válida até: 31/07/2021 Tipo
Certidão: De regularidade Tributária Nº
Certidão: 702021080262327-0 Código de
controle de autenticidade:
B153A223.31661CF3.2804B6F2.C142A4CD
Situação Certidão: Cassada Data Cassação:
17/03/2021 02:57:44 Motivo Cassação:
CONTAS CORRENTES VENCIDAS
Número Documento: Tributo: - Referência: 0
Com relação a este questionamento ”A
empresa Sea Telecom entrou em contato
por telefone e posteriormente por e-mail
para marcar a visita técnica. A declaração
de retirada do edital foi feita dia 08-06-2021.
A declaração de vísita técnica, assim como
a declaração de Idoneidade foram
entregues pela prefeitura apenas hoje -
16/06/2021. As declarações estão datadas e
assinadas por servidor da prefeitura no dia
15/06/2021. Peço diligência para a
Prefeitura atestar a vistoria e idoneidade da
empresa com a prefeitura. Que foram
pedidas e feitas antes da abertura do
certame, mas a Prefeitura não entregou os
documentos”, A empresa Sea Telecom
deixou documentação e marcou retorno
para buscar atestados com a secretaria de
administração para o dia 15 de junho de
2021 as 13:00 e a empresa Sea Telecom
não compareceu. Com relação a este
questionamento – “Contra a habilitação da
empresa H R B Endereço no Certificado de
Regularidade do FGTS Incorreto. ”, O fato
do endereço na empresa está incorreto na
certidão do FGTS não causa dano ou
prejuízo para a administração, bem como
não interfere na prestação de serviços. Com
relação a “Está Faltando Certidões
negativas CEIS, CNEP, IMPROBIDADE
CPF”, não foi solicitado em edital estas, no
edital fala que o pregoeiro fará consultas, no
item 2.4. ‘A fim de verificar as condições de
participação previstas neste Capítulo, o
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Recursos do Item 7

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

abertura do
certame, mas a
Prefeitura não
entregou os
documentos.
Contra a
habilitação da
empresa H R B
Endereço no
Certificado de
Regularidade do
FGTS Incorreto.
Está Faltando
Certidões
negativas CEIS,
CNEP,
IMPROBIDADE
CPF. Contrato
com o
engenheiro
eletricista.
Pagamento
orçado em Lei
Federal 4.950-
A/66 - Seis
salários minimos.
Lei não
contempla
jornada reduzida.
O salário do
Engenheiro
eletricista está
em 4 salários
mínimos.
Certidão
Quitação CREA
Pessoa Física -
Incosistente,
errado. O
Engenheiro
eletricista
ALCEMIR
DOMINGUES DE
CARVALHO /
Registro
1608917320.
Assinou contrato
com a empresa
ALANN EUDES
DE SOUZA
PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-
69 no dia

Pregoeiro realizará consulta nas seguintes
bases de dados: ITEM 2.4.1. SICAF e
Relação de Servidores disponíveis no Portal
da Transparência do ÓRGÃO, a fim de
verificar a composição societária das
empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº
8.666/93; ITEM 2.5. Constatada a
ocorrência objetiva de uma das hipóteses de
impedimento de participação previstas neste
Capítulo referidas anteriormente, o
Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva
licitante a oportunidade de manifestação
acerca da matéria e, eventualmente, a
comprovação do afastamento dos efeitos da
causa impeditiva de participação no
certame. ITEM 2.6. Se houver no certame
item (s) e/ou grupo (s) reservado (s), não
poderão participar da presente licitação as
empresas que não se encaixem na condição
de microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas na condição
estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.’,
o pregoeiro fez as consultas e não
encontrou nada que desabone a consulta da
mesma. Em relação a este questionamento
– “Contrato com o engenheiro eletricista.
Pagamento orçado em Lei Federal 4.950-
A/66 - Seis salários mínimos. Lei não
contempla jornada reduzida. O salário do
Engenheiro eletricista está em 4 salários
mínimos’. O Crea que o órgão responsável
pela fiscalização da classe aceitou o
contrato e fez o registro do engenheiro
como responsável da empresa na Certidão
de Registro e Quitação pessoa jurídica,
como consta anexo a documentação de
habilitação. Com relação a “Certidão
Quitação CREA Pessoa Física -
Incosistente, errado. O Engenheiro
eletricista ALCEMIR DOMINGUES DE
CARVALHO / Registro 1608917320.
Assinou contrato com a empresa ALANN
EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69 no dia 10/06/2021.
Porém a empresa não está aparecendo na
Quitação CREA pessoa física do
Engenheiro. A documentação do CREA
deve ser atualizada sempre que aconteça
alguma mudança. Sendo assim a quitação
CREA Pessoa física do Engenheiro
eletricista está incorreta e não pode ser
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Recursos do Item 7

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

10/06/2021.
Porém a
empresa não
está aparecendo
na Quitação
CREA pessoa
física do
Engenheiro. A
documentação
do CREA deve
ser atualizada
sempre que
aconteça alguma
mudança. Sendo
assim a quitação
CREA Pessoa
física do
Engenheiro
eletricista está
incorreta e não
pode ser aceita.

aceita. ”, a empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-
69, foi desclassificada, o engenheiro não da
entrada no CREA pessoa jurídica, quem faz
essa solicitação e a empresa, sendo assim
a certidão de quitação dele para empresa
ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA,
CNPJ: 14.635.556/0001-69, não estaria
válida. Intenção não aceita haja vistas que
está claro o descumprimento do edital,
especialmente no tange a certidão cassada,
portanto essa certidão não gera nenhum
efeito jurídico, bem como ao desrespeito às
normas do edital, diante dos documentos
apresentados pela empresa, qualquer
argumentação apresentada pela empresa
recorrente seria meramente procrastinatória,
por esse motivo não irei acatar a intenção.

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 16/06/2021
09:07:06

SENHORES (AS) LICITANTES: Bom dia.

Pregoeiro 16/06/2021
09:07:17

SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos iniciando os procedimentos do Pregão Eletrônico nº.
022/2021.

Pregoeiro 16/06/2021
09:08:06

SENHORES (AS) LICITANTES: Antes de abrir o item para lances, peço atenção de todos para
alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro 16/06/2021
09:08:45

SENHORES (AS) LICITANTES: É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do
licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de
propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros.

Pregoeiro 16/06/2021
09:09:20

SENHORES (AS) LICITANTES: Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto,
cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n. º
10.024/2019.

Pregoeiro 16/06/2021
09:11:28

Após a etapa de lances, esta pregoeira poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43,
§3º, da Lei n. º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os
documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.

Pregoeiro 16/06/2021
09:11:56

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n. º 10.024/19, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com
responsabilidade.

Pregoeiro 16/06/2021
09:12:15

SENHORES (AS) LICITANTES: A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva
é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da
inexequibilidade do preço
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 16/06/2021
09:12:25

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com
indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de
acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro 16/06/2021
09:34:25

SENHORES (AS) LICITANTES: Lembro novamente que o critério de julgamento das
propostas será o “menor preço total do Item”.

Pregoeiro 16/06/2021
09:43:54

SENHORES (AS) LICITANTES: Agradeço pela atenção, agora vamos à abertura dos lances.

Sistema 16/06/2021
11:02:28

O fornecedor ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 16/06/2021
11:03:08

O fornecedor SEA TELECOM LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Pregoeiro 16/06/2021
11:37:00

Esta sessão não será encerrada até a análise da documentação da empresa vencedora. Caso
não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado registrado no sistema. Não se
desconecte e faça o acompanhamento das mensagens no “Chat”.

Pregoeiro 16/06/2021
13:08:42

SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação das empresas vencedoras foi
realizada

Pregoeiro 16/06/2021
13:09:59

SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação das empresas ALANN EUDES
DE SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, foi verificada e constatada a ausência da
documentação referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada
(s) em participar desta licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita
técnica na sede desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02
(dois) dias anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ”, A empresa ALANN EUDES DE
SOUZA PEREIRA, CNPJ: 14.635.556/0001-69, também deixou de apresentar certidão de
registro e quitação pessoa jurídica conforme item 12.1.15.15. Registro e quitação da empresa
perante o CREA, conforme legislação e regulamentação própria do CONFEA (Lei nº 5.194, de
24 dezembro 1966), Ainda sobre a empresa ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA, CNPJ:
14.635.556/0001-69, deixou de apresentar ART CARGO-FUNÇÃO - Anotação de
responsabilidade técnica, conforme item 12.1.15.13. Documentos do Responsável Técnico:
Carteira do profissional acompanhada do registro no CREA e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART; deixando assim de cumprir ao instrumento editalício.

Pregoeiro 16/06/2021
13:10:15

SENHORES (AS) LICITANTE: A consulta da documentação das empresas SEA TELECOM
LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68, foi verificada e constatada a ausência da documentação
referente a VISITA TÉCNICA, item: 2.9, letra a) “A (s) empresa (s) interessada (s) em
participar desta licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica
na sede desta Fundação ou pelo telefone (91)993645305, que ocorrerá em até 02 (dois) dias
anterior a Abertura da Sessão de Disputa. ” , a empresa apresentou atestado elaborado pela
própria empresa; onde o mesmo consta data de elaboração no dia 16 de junho de 2021 e
assinado com certificado digital no dia 15 de junho de 2021, ficando entendido que foi
assinado um dia antes de ser produzido, também apresentou alguns atestados com rubricas,
porém não assinados pela empresa. SEA TELECOM LTDA, CNPJ: 25.450.139/0001-68,
deixou de apresentar atestado de idoneidade, conforme item 12.1.16.1. Declaração de
inidoneidade com o Município de Pacajá-PA emitida pelo Secretaria Municipal de
Administração de Pacajá/PA. Ainda sobre a empresa SEA TELECOM LTDA, CNPJ:
25.450.139/0001-68, no que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa
apresentou cassada a certidão de regularidade tributária, conforme item 12.1.15.5. Prova de
regularidade com a Fazenda Estadual, deixando assim de cumprir ao instrumento editalício.

Sistema 16/06/2021
13:29:09

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 16/06/2021
13:36:52

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA
FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/06/2021 13:40:00hs até o dia
16/06/2021 15:40:00hs para o(s) fornecedor(es): 

H R B LACERDA EIRELI.

Sistema 16/06/2021
13:41:08

O fornecedor H R B LACERDA EIRELI acabou de ENVIAR
proposta_consolidada_pe_022_2021_pmp_conex_o_net_ass_ass_1623861668.pdf no
proposta final.

Pregoeiro 16/06/2021
13:43:30

SENHORES (AS) LICITANTE: Como foi aberto o prazo de 2 horas para a licitante vencedora
enviar proposta realinhada porém a mesma já fez o envio, irei abri o prazo para recurso.

Pregoeiro 16/06/2021
13:44:22

SENHORES (AS) LICITANTES: Informo que as respectivas documentações da licitante
vencedora foram recebidas por esta pregoeira. Informo-vos que as mesmas atendem ao
instrumento editalício.

Pregoeiro 16/06/2021
13:46:22

SENHORES (AS) LICITANTE: O sistema não permitiu, sendo assim vamos fazer uma pausa
para almoço.

Pregoeiro 16/06/2021
13:47:19

Retornaremos no prazo estipulado para recebimento de proposta realinhada.

Sistema 16/06/2021
15:40:01

O prazo para o fornecedor H R B LACERDA EIRELI enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 16/06/2021
16:54:55

Intenção não aceita haja vistas que está claro o descumprimento do edital, especialmente no
tange a certidão cassada, portanto essa certidão não gera nenhum efeito jurídico, bem como
ao desrespeito às normas do edital, diante dos documentos apresentados pela empresa,
qualquer argumentação apresentada pela empresa recorrente seria meramente
procrastinatória, por esse motivo não irei acatar a intenção.

Pregoeiro 16/06/2021
16:55:28

SENHORES (AS) LICITANTES: Agradeço, a sua participação no presente certame, bem como
pelo elevado nível de profissionalismo na condução e desenvolvimento deste Pregão.

Pregoeiro 16/06/2021
16:55:49

Espero encontrá-lo em certames futuros. Grata.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:55:58 horas do dia 16 de Junho de 2021 cuja ata foi
lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

CLEIDE FERREIRA CHAVES 
Pregoeiro(a) Oficial 

ADÃO GOMES ALVES 
Equipe de Apoio 

JHOSEFF ARY DO NASCIMENTO 
Equipe de Apoio 
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