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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

974002.232020 .26795 .4858 .232492

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 2
Nº 00023/2020 (SRP)

 
Às 09:30 horas do dia 02 de julho de 2021, 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 Nos termos da Decisão nº 2067/2021-Tcdf, foi reaberta a fase uma vez foi dado
provimento ao Pedido de Reexame interposto pela empresa Total Lic Serviços Ltda. ME (e-doc 8B095B89-c), em face
da Decisão nº 2.319/20, com fundamento na análise realizada pelo Núcleo de Recursos e pelo Ministério Público
junto à Corte, que comprovaram ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação à recorrente
no âmbito do Pregão Eletrônico nº 23/2020..

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

29/06/2021
12:58:50

Volta de Fase para Intenção de Recurso
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Registro
de
intenção
de
recurso

02/07/2021
10:56:59

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: Manifesta intenção de recorrer contra sua desclassificação, tendo
em vista que cumpriu à risca os requisitos impostos pela legislação e pelo edital, e a decisão
viola princípios administrativos de

Aceite
de
intenção
de
recurso

02/07/2021
11:21:19

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: a licitante que manifestou a intenção de recurso deverá registrar as
razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, também
via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

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

21.345.879/0001-83 02/07/2021 10:56 02/07/2021 11:21 Aceito
Motivo Intenção:Manifesta intenção de recorrer contra sua desclassificação, tendo em vista
que cumpriu à risca os requisitos impostos pela legislação e pelo edital, e a decisão viola
princípios administrativos de impositiva aplicação, conforme será amplamente demonstrado
em suas razões recursais.
Motivo Aceite ou Recusa:a licitante que manifestou a intenção de recurso deverá registrar
as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, também
via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

 
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

29/06/2021
12:58:50 Volta de Fase para Intenção de Recurso

Registro
de
intenção
de
recurso

02/07/2021
10:57:06

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: Manifesta intenção de recorrer contra sua desclassificação, tendo
em vista que cumpriu à risca os requisitos impostos pela legislação e pelo edital, e a decisão
viola princípios administrativos de

Aceite
de
intenção
de
recurso

02/07/2021
11:20:36

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TOTAL LIC SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
21345879000183. Motivo: A licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio
do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará
a contar do término do prazo da recorrente.

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

21.345.879/0001-83 02/07/2021 10:57 02/07/2021 11:20 Aceito
Motivo Intenção:Manifesta intenção de recorrer contra sua desclassificação, tendo em vista
que cumpriu à risca os requisitos impostos pela legislação e pelo edital, e a decisão viola
princípios administrativos de impositiva aplicação, conforme será amplamente demonstrado
em suas razões recursais.
Motivo Aceite ou Recusa:A licitante deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio
do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará
a contar do término do prazo da recorrente.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 29/06/2021
12:58:50

Este pregão foi reagendado para 02/07/2021 09:30.

Sistema 29/06/2021
12:58:50

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

Pregoeiro 29/06/2021
13:03:13

Nos termos da Decisão nº 2067/2021-Tcdf, o pregão foi reagendado para o dia
02/07/2021 às 09:30 min ( Horário de Brasília).

Pregoeiro 02/07/2021
09:31:47

Bom dia, sessão retomada

Pregoeiro 02/07/2021
09:36:31

Nos termo da DECISÃO Nº 2067/2021, o Tribunal de contas do Distrito Federal ,
por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar

conhecimento das contrarrazões apresentadas em atenção à Decisão nº
4.688/20 e pela empresa Transmonici Transporte e Turismo Ltda - ME.
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Pregoeiro 02/07/2021
09:37:14

Com efeito deu provimento ao Pedido de Reexame interposto pela empresa
Total Lic Serviços Ltda, em face da Decisão nº 2.319/20, com fundamento na

análise realizada pelo Núcleo de Recursos e pelo Ministério Público junto à
Corte.

Pregoeiro 02/07/2021
09:38:16

Ressaltando que a determinação não implica no reconhecimento da capacidade
técnica da licitante, ora recorrente, para a prestação dos serviços, visto que não

foi objeto de avaliação pormenorizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DF.
Pregoeiro 02/07/2021

09:40:55
É sobremodo importante assinalar que a Ata de registro de preços expirou em
07.06.2021, sendo sua validade correspondente a 1 ano. Considerando que as
propostas também já venceram, e para melhor transparência, antes de abrir a
manifestação de recurso, solicito que seja prorrogado o prazo de validade da

propostas de preços
Pregoeiro 02/07/2021

09:41:35
Assim, será aberto o chat para as empresas e concedido 10 minutos para

manifestação em relação a prorrogação da validada das propostas.
Pregoeiro 02/07/2021

09:42:13
Para TOTAL LIC SERVICOS LTDA - Chat aberto, solicito manifestação em relação

a prorrogação da proposta de preços.
21.345.879/0001-

83
02/07/2021
09:47:48

A empresa Total Lic Serviços LTDA ME manifesta a concordância em revalidar a
sua proposta com data a partir de hoje 02/07/2021 nos mesmos termos da

anterior
Pregoeiro 02/07/2021

09:51:02
Para TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - Aguardo manifestação em

relação a prorrogação da proposta de preços
09.169.349/0001-

26
02/07/2021
09:52:31

Bom dia Sr Pregoeiro manifesto a concordância em revalidar a nossa proposta
com data a partir de hoje 02/07/2021 nos mesmos termos da anterior.

Pregoeiro 02/07/2021
09:57:17

Para VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA - Aguardo manifestação
em relação a prorrogação da proposta de preços

02.605.452/0001-
22

02/07/2021
10:01:25

Um momento Sr. pregoeiro.

Pregoeiro 02/07/2021
10:05:33

Para VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA - Aguardo manifestação

02.605.452/0001-
22

02/07/2021
10:09:34

Estamos verificando junto ao nosso diretor.

02.605.452/0001-
22

02/07/2021
10:10:10

Gentileza nos conceder mais alguns poucos minutos.

Pregoeiro 02/07/2021
10:12:20

Para VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA - Sim

02.605.452/0001-
22

02/07/2021
10:15:03

Manifesto a concordância em revalidar a nossa proposta com data a partir de
hoje 02/07/2021 nos mesmos termos da anterior.

Pregoeiro 02/07/2021
10:21:39

Ressalta-se que decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das
propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos

compromissos assumidos.
Pregoeiro 02/07/2021

10:24:23
Ressalta-se que todas as informações, propostas e lances são registrados em

ata e disponibilizado para qualquer cidadão.
Pregoeiro 02/07/2021

10:29:34
Importante destacar que a empresa Total, foi 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 da

capacidade técnica, inclusive em análise pelo TCDF.
Pregoeiro 02/07/2021

10:31:38
Desta forma, será reaberto a fase recursal para fins de ser garantido os

princípios do contraditório e da ampla defesa em relação à recorrente no âmbito
do Pregão Eletrônico nº 23/2020

Pregoeiro 02/07/2021
10:36:53

Informo que será aberto o prazo para manifestação de recurso, lembrando que
quando da homologação será aberto o cadastro de reserva.

Pregoeiro 02/07/2021
10:41:02

Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se
em: 02/07/2021 às 11:10:00.

Pregoeiro 02/07/2021
10:44:02

O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade
superior.

Pregoeiro 02/07/2021
10:45:26

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

Pregoeiro 02/07/2021
10:49:01

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta
ou incorretamente cotadas serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse título, devendo os serviços

respectivos, serem fornecidos a SEEC/DF.
Pregoeiro 02/07/2021

10:49:27
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou a Central de Compras, promotora da

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiro.

Pregoeiro 02/07/2021
11:19:59

A licitante que manifestou a intenção de recurso deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as

demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar
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contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo da recorrente.

Pregoeiro 02/07/2021
11:20:28

Agradeço a participação de todos e tenham uma ótima sexta e excelente final
de semana.

Pregoeiro 02/07/2021
11:21:52

Importante destacar que a manifestação de recorrer foi devidamente aceita.

Pregoeiro 02/07/2021
11:22:54

Agradeço a participação de todos, lembrando que a licitante que manifestar a
intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do

sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema

Pregoeiro 02/07/2021
11:23:30

Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados
na SEEC/DF, no SEI no site hGps://sei.df.gov.br.

Pregoeiro 02/07/2021
11:24:04

O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade
superior.

Pregoeiro 02/07/2021
11:24:43

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

Pregoeiro 02/07/2021
11:26:09

Agradeço a participação de todos e tenham uma ótima sexta.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 29/06/2021
12:58:50

Nos termos da Decisão nº 2067/2021-Tcdf, foi reaberta a fase uma vez foi dado
provimento ao Pedido de Reexame interposto pela empresa Total Lic Serviços Ltda.
ME (e-doc 8B095B89-c), em face da Decisão nº 2.319/20, com fundamento na
análise realizada pelo Núcleo de Recursos e pelo Ministério Público junto à Corte, que
comprovaram ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação à
recorrente no âmbito do Pregão Eletrônico nº 23/2020.. Reagendado para:
02/07/2021 09:30

Suspensão
administrativa

29/06/2021
13:10:13

Previsão de reabertura: 02/07/2021 09:30:00; Nos termos da Decisão nº
2067/2021-Tcdf, foi reaberta a fase uma vez foi dado provimento ao Pedido de
Reexame interposto pela empresa Total Lic Serviços Ltda. ME, com efeito, foi
reagendado o Pregão Eletrônico nº 023/2020 para o dia 02/07/2021 às 09:30min
(horário de Brasília).

Reativação 02/07/2021
09:30:11

Abertura do prazo 02/07/2021
10:41:02

Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Em
atendimento a Decisão nº 2067/2021-TCDF

Fechamento do
prazo

02/07/2021
10:41:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/07/2021 às 11:10:00.

Data limite para registro de recurso: 07/07/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 12/07/2021.
Data limite para registro de decisão: 19/07/2021.

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
11:27 horas do dia 02 de julho de 2021, 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    Ver Ata Anterior   
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Voltar   
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