
05/05/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/6

Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

974002.232020 .25653 .4811 .884

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Suprimentos e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00023/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 05 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto de 25/09/2019 de 25/09/2019, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 22000004915/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2020.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A fim de atender demandas da Secretaria de
Estado de Esportes e Lazer do Distrito Federal (SEL/SEEC/DF), a Subsecretaria de Compras Governamentais
SCG/SEGEA/SEEC operacionalizará licitação no sistema Comprasnet, cujo objeto é registro de preços objetivando a
contratação de empresa especializada na prestação de serviço, em caráter eventual e sem o emprego de mão de
obra exclusiva, de transporte rodoviário de passageiros, com ônibus por Km rodado, conforme especificações
constante do Edital., tendo em vista Em razão da procedência do recurso, bem como, da desclassificação da
empresa Total Lic Serviços Ltda.

Item: 1
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
Descrição Complementar: Locação de veículos - leves , pesados , com motorista - Serviço de transporte de
passageiros, para viagens municipais, intermunicipais e interestaduais, em veículo tipo Executivo, por Km
(quilômetro) rodado, em ônibus executivo (semi-leito), com 42 lugares, no mínimo, com até 8 anos de uso, ar-
condicionado, geladeira, toalete, TV, som ambiente, água mineral e 2(dois) motoristas, com seguro de cobertura
integral, incluindo danos a terceiros. (Incluso, motoristas, diárias e combustível)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 242.925 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6,3400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 5,9600 e com valor
negociado a R$ 5,9000 e a quantidade de 242.925 Unidade .

Item: 2
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista
Descrição Complementar: Locação de veículos - leves , pesados , com motorista - Serviço de transporte de
passageiros, para viagens municipais, intermunicipais e interestaduais, em veículo tipo Executivo, por Km
(quilômetro) rodado, em ônibus executivo (semi-leito), com 42 lugares, no mínimo, com até 8 anos de uso, ar-
condicionado, geladeira, toalete, TV, som ambiente, água mineral e 2(dois) motoristas, com seguro de cobertura
integral, incluindo danos a terceiros. (Incluso, motoristas, diárias e combustível)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80.975 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6,3400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 5,9900 e com valor
negociado a R$ 5,9000 e a quantidade de 80.975 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de Fase 29/04/2020
17:51:49 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 29/04/2020
17:56:27

Recusa da proposta. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
21.345.879/0001-83, pelo melhor lance de R$ 5,4700. Motivo: desclassificada por não
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cumprir ao item 11.1.3 (qualificação técnica), subsidiada pela Decisão de nº 2192/2019-
TCDF, após diligência foi constado a não comprovação de atestado de capacidade técnica
nos termos do Edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/05/2020
10:26:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO
LTDA, CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

05/05/2020
10:28:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE
E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26.

Aceite 05/05/2020
11:06:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO
LTDA, CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26, pelo melhor lance de R$ 5,9600 e com valor
negociado a R$ 5,9000. Motivo: Aferido aceitabilidade da proposta e efetivado a
negociação.

Habilitado 05/05/2020
15:00:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRANSMONICI TRANSPORTE E
TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26

Registro
Intenção de
Recurso

05/05/2020
15:07:08

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: Não foi enviada para licitante até a presente data a motivação
de sua desclassificação, o que impede o seu exercício do contraditório e ampla defesa
assegurado constitucionalmente.

Intenção de
Recurso
Recusada

05/05/2020
16:49:58

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: Foi rejeitada em juízo de admissibilidade a intenção de
recurso uma vez que deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais a
intenção de recurso da empresa TOTAL LIC SERVICOS LTDA, baseado na Decisão nº
2.678/2014 - TCDF e Acórdãos 1.148/2014, 1.168/2016 e 490/2017 - TCU, por não
atender os pressupostos Recursais da "Motivação" (não apontou o dispositivo ou normas
do edital que teriam sido violados, ou seja, desprovida de motivo plausível em relação a
empresa vencedora )

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

21.345.879/0001-83 05/05/2020 15:07 05/05/2020 16:49 Recusado
Motivo Intenção:Não foi enviada para licitante até a presente data a motivação de sua
desclassificação, o que impede o seu exercício do contraditório e ampla defesa assegurado
constitucionalmente.
Motivo Aceite ou Recusa:Foi rejeitada em juízo de admissibilidade a intenção de recurso
uma vez que deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais a intenção de
recurso da empresa TOTAL LIC SERVICOS LTDA, baseado na Decisão nº 2.678/2014 - TCDF e
Acórdãos 1.148/2014, 1.168/2016 e 490/2017 - TCU, por não atender os pressupostos
Recursais da "Motivação" (não apontou o dispositivo ou normas do edital que teriam sido
violados, ou seja, desprovida de motivo plausível em relação a empresa vencedora )

 
Item: 2 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de Fase 29/04/2020
17:51:49 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 29/04/2020
17:56:49

Recusa da proposta. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
21.345.879/0001-83, pelo melhor lance de R$ 5,4400. Motivo: desclassificada por não
cumprir ao item 11.1.3 (qualificação técnica), subsidiada pela Decisão de nº 2192/2019-
TCDF, após diligência foi constado a não comprovação de atestado de capacidade técnica
nos termos do Edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/05/2020
10:26:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO
LTDA, CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

05/05/2020
10:29:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE
E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26.

Aceite 05/05/2020
11:07:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO
LTDA, CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26, pelo melhor lance de R$ 5,9900 e com valor
negociado a R$ 5,9000. Motivo: Aferido aceitabilidade da proposta e atualizado o valor
negociado

Habilitado 05/05/2020
15:00:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRANSMONICI TRANSPORTE E
TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26

Registro
Intenção de

05/05/2020
15:07:17

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: Não foi enviada para licitante até a presente data a motivação
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Recurso de sua desclassificação, o que impede o seu exercício do contraditório e ampla defesa
assegurado constitucionalmente.

Intenção de
Recurso
Recusada

05/05/2020
16:50:43

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: Foi rejeitada em juízo de admissibilidade a intenção de
recurso uma vez que deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais a
intenção de recurso da empresa TOTAL LIC SERVICOS LTDA, baseado na Decisão nº
2.678/2014 - TCDF e Acórdãos 1.148/2014, 1.168/2016 e 490/2017 - TCU, por não
atender os pressupostos Recursais da "Motivação" (não apontou o dispositivo ou normas
do edital que teriam sido violados, ou seja, desprovida de motivo plausível em relação a
empresa vencedora )

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

21.345.879/0001-83 05/05/2020 15:07 05/05/2020 16:50 Recusado
Motivo Intenção:Não foi enviada para licitante até a presente data a motivação de sua
desclassificação, o que impede o seu exercício do contraditório e ampla defesa assegurado
constitucionalmente.
Motivo Aceite ou Recusa:Foi rejeitada em juízo de admissibilidade a intenção de recurso
uma vez que deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais a intenção de
recurso da empresa TOTAL LIC SERVICOS LTDA, baseado na Decisão nº 2.678/2014 - TCDF e
Acórdãos 1.148/2014, 1.168/2016 e 490/2017 - TCU, por não atender os pressupostos
Recursais da "Motivação" (não apontou o dispositivo ou normas do edital que teriam sido
violados, ou seja, desprovida de motivo plausível em relação a empresa vencedora )

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 29/04/2020
17:51:49

Este pregão foi reagendado para 05/05/2020 10:00.

Sistema 29/04/2020
17:51:49

Sr(s) fornecedor(es), os itens 1 e 2 estão retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 05/05/2020
10:01:48

Bom dia

Pregoeiro 05/05/2020
10:05:35

Em virtude da desclassificação da empresa Total lic, será convocada a empresa
remanescente para negociação dos itens 1 e 2 .

Pregoeiro 05/05/2020
10:07:21

Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Proponente convocado
para negociação dos itens 1 e 2, desta forma solicito que verifique as condições

de redução do valor proposto
Pregoeiro 05/05/2020

10:09:15
Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Aguardo manifestação

Pregoeiro 05/05/2020
10:11:55

Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Ressalta-se que o chat
encontra-se aberto, aguardo manifestação em relação ao preço

09.169.349/0001-
26

05/05/2020
10:12:07

Bom dia. Para uma prestação de serviços com segurança e qualidade, a
redução que podemos oferecer é baixar os Itens 01 e 02 para R$ 5,90.

Pregoeiro 05/05/2020
10:17:19

Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - solicito que reveja as
condições de redução no sentido de efetivarmos a negociação.

09.169.349/0001-
26

05/05/2020
10:23:03

As condições propostas pelo edital, de uma frota renovada oneram altos custos,
assim acreditamos que o preço está condizente com o mercado. Um vez que

atualmente realizamos essa prestação de serviços com frequência no preço que
foi proposto.

Pregoeiro 05/05/2020
10:25:52

Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - O campo será aberto para
fins de inserir a proposta relativo aos itens 1 e 2 atualizada, já com o valor

negociado.
Sistema 05/05/2020

10:26:05
Senhor fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:

09.169.349/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 05/05/2020

10:26:33
Senhor fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:

09.169.349/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 05/05/2020

10:27:53
Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Solicito ainda, que seja

reavaliado as condições de redução do respectivo valor.
Sistema 05/05/2020

10:28:39
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA,

CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 05/05/2020

10:29:12
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA,

CNPJ/CPF: 09.169.349/0001-26, enviou o anexo para o ítem 2.
09.169.349/0001-

26
05/05/2020
10:31:20

Propostas enviadas, toda a documentação relativa à habilitação já foi anexada
anteriormente.

Pregoeiro 05/05/2020
10:59:10

Informo que estamos analisando os documentos inseridos.

Pregoeiro 05/05/2020 Informo que a proposta de preços encontra-se de acordo com os requisitos
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11:08:36 constante do Edital, desta forma aferido aceitabilidade da proposta
Pregoeiro 05/05/2020

11:10:01
Assim, será analisado toda documentação de habilitação e feito as devidas

consultas.
Pregoeiro 05/05/2020

11:10:32
Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Será analisado toda

documentação de habilitação e feito as devidas consultas.
Pregoeiro 05/05/2020

11:22:20
Informo que a sessão será suspensa para análise da documentação de

habilitação/consultas e será retomada às 14:30 (quatorze horas e trinta
minutos).

Pregoeiro 05/05/2020
14:31:46

Boa tarde

Pregoeiro 05/05/2020
14:39:36

Informo que estamos analisando a documentação de habilitação, bem como,
realizando as devidas consultas em relação a regularidade da empresa

Transmonici Transporte e Turismo Ltda.
Pregoeiro 05/05/2020

14:56:58
Cumpre registrar que em relação a desclassificação da empresa total, não
comprovou a veracidade dos serviços constante do atestado de capacidade

técnica emitido pela TransBrasil
Pregoeiro 05/05/2020

14:58:39
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão,
serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto n.o 26.851, de 23 de

maio de 2006, e alterações posteriores
Pregoeiro 05/05/2020

14:59:56
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

Sistema 05/05/2020
15:00:17

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 05/05/2020

15:00:39
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/05/2020

às 15:30:00.
Pregoeiro 05/05/2020

15:23:36
foi aferido a habilitação do licitante conforme disposições do edital

Pregoeiro 05/05/2020
15:27:49

Importante que quando da homologação será aberto o cadastro de reserva

Pregoeiro 05/05/2020
15:28:15

A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão será de 12
(doze) meses contados da publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e

incluir o último.
Pregoeiro 05/05/2020

15:29:15
A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições da

habilitação.
Pregoeiro 05/05/2020

15:30:47
à plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à inexistência
de registro perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF que caracterize impedimento à contratação com a SEEC/DF, sendo
aplicáveis as penalidades definidas neste Edital, em caso de descumprimento.

Pregoeiro 05/05/2020
15:38:16

Em relação ao questionamento da empresa Total "Não foi enviada para licitante
até a presente data a motivação de sua desclassificação, o que impede o seu
exercício do contraditório e ampla defesa assegurado constitucionalmente",
informo que foi inserido no Sei e no próprio sistema Comprasnet , inclusive

disponível no sistema Sei.
Pregoeiro 05/05/2020

16:02:21
Favor aguardar alguns minutos,, estamos analisando o cabimento da intenção

levando em consideração os pressupostos recursais
Pregoeiro 05/05/2020

16:07:48
Em relação a desclassificação da proponente total conforme consta no sistema

consta o Motivo da Recusa: desclassificada por não cumprir ao item 11.1.3
(qualificação técnica), subsidiada pela Decisão de nº 2192/2019-TCDF, após
diligência foi constado a não comprovação de atestado de capacidade técnica

nos termos do Edital.
Pregoeiro 05/05/2020

16:08:25
Em relação ao contraditório foi atendimento plenamente o contraditório e ampla

defesa, inclusive diligenciado o atestado de capacidade técnica.
Pregoeiro 05/05/2020

16:16:09
Desta forma, com base no entendimento do Tribunal de Contas do DF e da

União a proponente não apontou o dispositivo ou normas do edital que teriam
sido violados, ou seja, desprovida de motivo plausível em relação a empresa

declarada vencedora após a nova sessão/julgamento.
Pregoeiro 05/05/2020

16:41:21
O Pregoeiro esclarece que após a instrução recursal e a desclassificação da

empresa Total foi convocada a empresa remanescente, TRANSMONICI
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, remanescente, conforme ordem de

classificação , onde sagrou-se vencedora que dos itens 1 e 2, desta forma,
dentro do estabelecido no ato convocatório.

Pregoeiro 05/05/2020
16:42:45

Intenção recursal em pregão eletrônico, o juízo de admissibilidade das
intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos

recursais, desta forma, fica indeferido por não atender o pressuposto de
motivação, uma vez que não apontou norma do edital que a empresa

classificada (Trasnmonici) tenha sido violada.
Pregoeiro 05/05/2020

16:43:08
Intenção Negada, tendo em vista que não está presente o requisito recursal da

motivação. Exposição não objetiva, nem tão pouco suficiente para que se
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entenda qual o ato decisório é objeto da intenção, muito menos qual o ponto
passível de revisão. Ausência de conteúdo jurídico (acórdão 1.148/2014

Plenário - TCU).
Pregoeiro 05/05/2020

16:44:28
Em relação ao contraditório e ampla defesa, foi concedido em sede de recurso,

inclusive apresentado as contrarrazões.
Pregoeiro 05/05/2020

16:51:00
Foi rejeitada em juízo de admissibilidade a intenção de recurso uma vez que

deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais a intenção de
recurso da empresa TOTAL LIC SERVICOS LTDA, baseado na Decisão nº

2.678/2014 - TCDF e Acórdãos 1.148/2014, 1.168/2016 e 490/2017 - TCU, por
não atender os pressupostos Recursais da "Motivação" .

Pregoeiro 05/05/2020
16:52:04

Conforme exposto intenção Negada, tendo em vista que não está presente o
requisito recursal da motivação. Exposição não objetiva, nem tão pouco

suficiente para que se entenda qual o ato decisório é objeto da intenção, muito
menos qual o ponto passível de revisão. Ausência de conteúdo jurídico (acórdão

1.148/2014 Plenário - TCU).
Pregoeiro 05/05/2020

16:58:19
Em relação a razão da desclassificação da empresa consta no próprio sistema

Comprasnet, e disponibilizado no sei em 29/04/2020 às 17:42, bem como
registrado em ata.

Pregoeiro 05/05/2020
17:03:54

Ressalte-se que o edital e a avaliação das propostas visou assegurar iguais
oportunidades a todos os interessados visando selecionar a proposta mais

vantajosa para a celebração de contrato, desde que atendidas às disposições do
ato convocatório.

Pregoeiro 05/05/2020
17:06:33

Com isso, restam atendidos os princípios encartados no art. 3º da Lei nº
8.666/93, inclusive atendido aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pregoeiro 05/05/2020
17:06:59

Enfim, agradeço a participação de todos e tenham uma ótima semana.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 29/04/2020
17:51:49

Em razão da procedência do recurso, bem como, da desclassificação da empresa
Total Lic Serviços Ltda. Reagendado para: 05/05/2020 10:00

Suspensão
Administrativa

29/04/2020
17:59:00

Previsão de Reabertura: 05/05/2020 10:00:00.  Motivo: Após instrução recursal,
ficam convocadas as empresas participantes dos itens para retomar a
aceitação/negociação e habilitação, para os itens 01 e 02, na sessão eletrônica a ser
realizada no dia 05/05/2020, às 10:00 horas

Reativado 05/05/2020
10:00:54

Abertura de Prazo 05/05/2020
15:00:17 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

05/05/2020
15:00:39 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/05/2020 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
17:07 horas do dia 05 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
EDMAR FIRMINO LIMA 
Pregoeiro Oficial

HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Equipe de Apoio

RITA DE CASSIA GODINHO DE CAMPOS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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