
Pregão Eletrônico

980551.342021 .13718 .4755 .4451074

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00034/2021 (SRP)

 
Às 08:00 horas do dia 20 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 119/2021 de 21/05/2021, 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 00000177/21, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para a futura
e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem em hotel no município de são Miguel do Guamá/PA
com café da manhã incluso, para atender as DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ/PA.. O Pregoeiro 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.

Item: 1
Descrição: Pagamento diária - nacional , internacional
Descrição Complementar: APARTAMENTO INDIVIDUAL/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto individual com cama de casal, ar
condicionado,banheiro interno,oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 361 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 95,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 2
Descrição: Pagamento diária - nacional , internacional
Descrição Complementar: APARTAMENTO INDIVIDUAL - EM DIÁRIA Quarto individual com cama de casal, ar condicionado,
televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho,
materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento privativo, Não incluso despesas com consumo de
frigobar e lavanderia.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 219 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 108,3330 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 3
Descrição: Pagamento diária - nacional , internacional
Descrição Complementar: APARTAMENTO DUPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto duas cama de solteiro, ar condicionado,
televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 269 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 166,6670 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 4
Descrição: Pagamento diária - nacional , internacional
Descrição Complementar: APARTAMENTO DUPLO - EM DIÁRIA Quarto duplo com duas cama de solteiro, ar condicionado,
televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho,
materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento privativo, Não incluso despesas com consumo de
frigobar e lavanderia.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 743 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 193,3330 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 5
Descrição: Pagamento diária - nacional , internacional
Descrição Complementar: APARTAMENTO TRIPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto com uma cama de solteiro e uma cama de
casal, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico
).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 194 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 236,6670 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 6



Descrição: Pagamento diária - nacional , internacional
Descrição Complementar: APARTAMENTO TRIPLO - EM DIÁRIA Quarto triplo com uma cama de casal e um cama de solteiro,
ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas
de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso de estacionamento privativo, Não incluso despesas com
consumo de frigobar e lavanderia.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 677 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 261,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico
Item: 1 - Pagamento diária - nacional , internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS

TURISMO &
EVENTOS LTDA

Sim Sim 361 R$ 200,0000 R$ 72.200,0000 19/10/2021
17:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO INDIVIDUAL/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto individual
com cama de casal, ar condicionado,banheiro interno,oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal (
papel higiênico) 
Porte da empresa: ME/EPP

23.684.531/0001-46 MS EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 361 R$ 250,0000 R$ 90.250,0000 18/10/2021
12:39:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO INDIVIDUAL/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto individual
com cama de casal, ar condicionado,banheiro interno,oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal (
papel higiênico) 
Porte da empresa: ME/EPP

21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS,
LOCACOES E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 361 R$ 300,0000 R$ 108.300,0000 19/10/2021
07:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO INDIVIDUAL/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto individual
com cama de casal, ar condicionado,banheiro interno,oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal (
papel higiênico) 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 21.452.937/0001-78 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 250,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 200,0000 22.816.081/0001-35 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 199,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:02:26:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/10/2021
08:00:06 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

20/10/2021
08:10:07 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
10:25:09 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 20/10/2021
10:25:09 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:20:49

Recusa da proposta. Fornecedor: MS EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.684.531/0001-46, pelo melhor
lance de R$ 199,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende as exigências do edital, deixando
de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma esta sediada em outro estado e os
serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do Guamá. Diante disso Rejeito a proposta
da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:20:58

Recusa da proposta. Fornecedor: B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
22.816.081/0001-35, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:02

Recusa da proposta. Fornecedor: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.452.937/0001-78, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Cancelado no
julgamento

16/11/2021
14:24:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado uma vez que as empresas deixaram de
atender ao objeto da licitação

Não existem intenções de recurso para o item



 
Item: 2 - Pagamento diária - nacional , internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS,

LOCACOES E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 219 R$ 220,0000 R$ 48.180,0000 19/10/2021
07:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO INDIVIDUAL - EM DIÁRIA Quarto individual com cama
de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da
manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento
privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO
& EVENTOS LTDA

Sim Sim 219 R$ 230,0000 R$ 50.370,0000 19/10/2021
17:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO INDIVIDUAL - EM DIÁRIA Quarto individual com cama
de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da
manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento
privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.684.531/0001-46 MS EVENTOS EIRELI Sim Sim 219 R$ 300,0000 R$ 65.700,0000 18/10/2021
12:39:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO INDIVIDUAL - EM DIÁRIA Quarto individual com cama
de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da
manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento
privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 230,0000 22.816.081/0001-35 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 220,0000 21.452.937/0001-78 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 219,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:02:36:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/10/2021
08:00:07 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

20/10/2021
08:10:08 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
10:25:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 20/10/2021
10:25:13 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:13

Recusa da proposta. Fornecedor: MS EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.684.531/0001-46, pelo melhor
lance de R$ 219,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende as exigências do edital, deixando
de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma esta sediada em outro estado e os
serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do Guamá. Diante disso Rejeito a proposta
da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:21

Recusa da proposta. Fornecedor: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.452.937/0001-78, pelo melhor lance de R$ 220,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:26

Recusa da proposta. Fornecedor: B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
22.816.081/0001-35, pelo melhor lance de R$ 230,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Cancelado no
julgamento

16/11/2021
14:25:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado uma vez que as empresas deixaram de
atender ao objeto da licitação

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Pagamento diária - nacional , internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO Sim Sim 269 R$ 290,0000 R$ 78.010,0000 19/10/2021



& EVENTOS LTDA 17:40:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO DUPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto duas cama de
solteiro, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal (
papel higiênico ). 
Porte da empresa: ME/EPP

21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS,
LOCACOES E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 269 R$ 300,0000 R$ 80.700,0000 19/10/2021
07:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO DUPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto duas cama de
solteiro, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal (
papel higiênico ). 
Porte da empresa: ME/EPP

23.684.531/0001-46 MS EVENTOS EIRELI Sim Sim 269 R$ 350,0000 R$ 94.150,0000 18/10/2021
12:39:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO DUPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto duas cama de
solteiro, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal (
papel higiênico ). 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 350,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 300,0000 21.452.937/0001-78 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 290,0000 22.816.081/0001-35 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 289,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:02:42:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/10/2021
08:00:08 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

20/10/2021
08:10:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
10:25:19 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 20/10/2021
10:25:19 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:34

Recusa da proposta. Fornecedor: MS EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.684.531/0001-46, pelo melhor
lance de R$ 289,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende as exigências do edital, deixando
de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma esta sediada em outro estado e os
serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do Guamá. Diante disso Rejeito a proposta
da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:40

Recusa da proposta. Fornecedor: B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
22.816.081/0001-35, pelo melhor lance de R$ 290,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:46

Recusa da proposta. Fornecedor: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.452.937/0001-78, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Cancelado no
julgamento

16/11/2021
14:25:13

Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado uma vez que as empresas deixaram de
atender ao objeto da licitação

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Pagamento diária - nacional , internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS

TURISMO &
EVENTOS LTDA

Sim Sim 743 R$ 290,0000 R$ 215.470,0000 19/10/2021
17:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO DUPLO - EM DIÁRIA Quarto duplo com duas cama de
solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da
manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento
privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS,
LOCACOES E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 743 R$ 300,0000 R$ 222.900,0000 19/10/2021
07:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO DUPLO - EM DIÁRIA Quarto duplo com duas cama de



solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da
manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento
privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.684.531/0001-46 MS EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 743 R$ 400,0000 R$ 297.200,0000 18/10/2021
12:39:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO DUPLO - EM DIÁRIA Quarto duplo com duas cama de
solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da
manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso estacionamento
privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 300,0000 21.452.937/0001-78 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 290,0000 22.816.081/0001-35 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 289,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:02:46:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/10/2021
08:00:10 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

20/10/2021
08:10:11 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
10:25:23 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 20/10/2021
10:25:23 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:21:58

Recusa da proposta. Fornecedor: MS EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.684.531/0001-46, pelo melhor
lance de R$ 289,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende as exigências do edital, deixando
de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma esta sediada em outro estado e os
serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do Guamá. Diante disso Rejeito a proposta
da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:22:07

Recusa da proposta. Fornecedor: B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
22.816.081/0001-35, pelo melhor lance de R$ 290,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:22:20

Recusa da proposta. Fornecedor: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.452.937/0001-78, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Cancelado no
julgamento

16/11/2021
14:25:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado uma vez que as empresas deixaram de
atender ao objeto da licitação

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Pagamento diária - nacional , internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
23.684.531/0001-46 MS EVENTOS EIRELI Sim Sim 194 R$ 200,0000 R$ 38.800,0000 18/10/2021

12:39:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO TRIPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto com uma cama
de solteiro e uma cama de casal, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho,
materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). 
Porte da empresa: ME/EPP

21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS,
LOCACOES E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 194 R$ 320,0000 R$ 62.080,0000 19/10/2021
07:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO TRIPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto com uma cama
de solteiro e uma cama de casal, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho,
materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). 
Porte da empresa: ME/EPP

22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO
& EVENTOS LTDA

Sim Sim 194 R$ 350,0000 R$ 67.900,0000 19/10/2021
17:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO TRIPLO/SIMPLES - EM DIÁRIA Quarto com uma cama
de solteiro e uma cama de casal, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho,
materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). 
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 350,0000 22.816.081/0001-35 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 320,0000 21.452.937/0001-78 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 200,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 199,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:02:50:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/10/2021
08:00:11 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

20/10/2021
08:10:12 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
09:28:25 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 20/10/2021
09:28:25 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:22:39

Recusa da proposta. Fornecedor: MS EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.684.531/0001-46, pelo melhor
lance de R$ 199,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende as exigências do edital, deixando
de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma esta sediada em outro estado e os
serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do Guamá. Diante disso Rejeito a proposta
da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:22:50

Recusa da proposta. Fornecedor: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.452.937/0001-78, pelo melhor lance de R$ 320,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:23:07

Recusa da proposta. Fornecedor: B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
22.816.081/0001-35, pelo melhor lance de R$ 350,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Cancelado no
julgamento

16/11/2021
14:25:39

Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado uma vez que as empresas deixaram de
atender ao objeto da licitação

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Pagamento diária - nacional , internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS

TURISMO &
EVENTOS LTDA

Sim Sim 677 R$ 350,0000 R$ 236.950,0000 19/10/2021
17:40:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO TRIPLO - EM DIÁRIA Quarto triplo com uma cama de
casal e um cama de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto,
incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso de
estacionamento privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS,
LOCACOES E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 677 R$ 360,0000 R$ 243.720,0000 19/10/2021
07:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO TRIPLO - EM DIÁRIA Quarto triplo com uma cama de
casal e um cama de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto,
incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso de
estacionamento privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.684.531/0001-46 MS EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 677 R$ 500,0000 R$ 338.500,0000 18/10/2021
12:39:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARTAMENTO TRIPLO - EM DIÁRIA Quarto triplo com uma cama de
casal e um cama de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto,
incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materias de higiene pessoal ( papel higiênico ). Incluso de
estacionamento privativo, Não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 360,0000 21.452.937/0001-78 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 350,0000 22.816.081/0001-35 20/10/2021 08:00:04:753
R$ 349,0000 23.684.531/0001-46 20/10/2021 08:02:55:997



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/10/2021
08:00:12 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

20/10/2021
08:10:13 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

20/10/2021
10:25:27 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 20/10/2021
10:25:27 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:23:20

Recusa da proposta. Fornecedor: MS EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.684.531/0001-46, pelo melhor
lance de R$ 349,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende as exigências do edital, deixando
de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma esta sediada em outro estado e os
serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do Guamá. Diante disso Rejeito a proposta
da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:23:46

Recusa da proposta. Fornecedor: B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
22.816.081/0001-35, pelo melhor lance de R$ 350,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Recusa de
proposta

16/11/2021
14:24:03

Recusa da proposta. Fornecedor: FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.452.937/0001-78, pelo melhor lance de R$ 360,0000. Motivo: A proposta da Licitante não atende
as exigências do edital, deixando de ser compatível com o objeto desta licitação, haja vista a mesma
esta sediada em outro estado e os serviços deverão ser realizados no município de São Miguel do
Guamá. Diante disso Rejeito a proposta da licitante.

Cancelado no
julgamento

16/11/2021
14:25:51

Item cancelado no julgamento. Motivo: item fracassado uma vez que as empresas deixaram de
atender ao objeto da licitação

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/10/2021
08:00:04

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 20/10/2021

08:00:06
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
08:00:07

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
08:00:09

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
08:00:10

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
08:00:11

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
08:00:12

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/10/2021
08:10:07

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/10/2021
08:10:08

O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/10/2021
08:10:09

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/10/2021
08:10:11

O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/10/2021
08:10:12

O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/10/2021
08:10:13

O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/10/2021
09:28:25

O item 5 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
10:25:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
10:25:13

O item 2 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
10:25:19

O item 3 está encerrado.

Sistema 20/10/2021 O item 4 está encerrado.



10:25:23
Sistema 20/10/2021

10:25:27
O item 6 está encerrado.

Sistema 20/10/2021
10:25:36

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 20/10/2021
10:26:02

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 20/10/2021
10:26:35

Começaremos o inicio do certame, permaneçam conectados e atentos para as próximas
convocações.

Pregoeiro 20/10/2021
18:20:52

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, realizaremos a suspensão administrativa
do certame, sendo reiniciado no dia 21/10/21 às 08:00.

Pregoeiro 21/10/2021
08:09:26

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 21/10/2021
08:09:42

Daremos o devido prosseguimento ao certame.

Pregoeiro 21/10/2021
17:58:09

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 22/10/22 às 10:00.

Pregoeiro 22/10/2021
17:47:18

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 25/10/2021 às 10h00.

Pregoeiro 25/10/2021
10:02:25

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 25/10/2021
17:50:40

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 26/10 às 10h00.

Pregoeiro 26/10/2021
17:41:29

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 27/10 às 10:00.

Pregoeiro 27/10/2021
10:02:45

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 27/10/2021
17:40:52

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 28/10 às 10:00horas.

Pregoeiro 28/10/2021
10:11:20

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 28/10/2021
18:00:13

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 29/10/2021 às 10:00h.

Pregoeiro 29/10/2021
10:01:49

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 29/10/2021
17:15:28

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 03/11/2021 às 10:00h.

Pregoeiro 03/11/2021
10:00:05

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 03/11/2021
10:00:38

Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as
devidas convocações.

Pregoeiro 03/11/2021
18:02:11

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 04/11/2021 às 10h00.

Pregoeiro 04/11/2021
10:01:35

Bom dia, senhores licitantes. Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam
conectados e atentos as devidas convocações.

Pregoeiro 04/11/2021
17:43:20

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 05/11/2021 às 10:00horas.

Pregoeiro 05/11/2021
10:46:25

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 05/11/2021
18:20:33

Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando
no dia 08/11/2021 às 08:30 horas.

Pregoeiro 08/11/2021
08:31:54

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 08/11/2021
08:32:06

Daremos prosseguimento ao certame.

Pregoeiro 08/11/2021
17:42:34

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 09/11/2021 às 08h30.

Pregoeiro 09/11/2021
08:32:16

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 09/11/2021
17:33:22

Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública,
retornando no dia 10/11/2021 às 08h30.

Pregoeiro 10/11/2021
08:35:23

Bom dia, senhores licitantes.

Pregoeiro 10/11/2021
08:35:39

Daremos o devido prosseguimento ao certame.

Pregoeiro 10/11/2021
17:48:34

Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando
no dia 11/11/2021 às 14:00 horas.

Pregoeiro 11/11/2021
18:12:42

Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando
no dia 12/11/2021 às 14:00 horas.

Pregoeiro 12/11/2021
14:10:57

Boa tarde, senhores licitantes.

Pregoeiro 12/11/2021 Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as



14:11:27 devidas convocações.
Pregoeiro 12/11/2021

16:47:00
Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando

no dia 16/11/2021 às 14:00 horas.
Pregoeiro 16/11/2021

14:05:08
Boa tarde, senhores licitantes.

Pregoeiro 16/11/2021
14:05:34

Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as
devidas convocações.

Sistema 16/11/2021
14:24:50

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 16/11/2021
14:26:19

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/11/2021 às
15:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 19/10/2021
23:06:39

Alteração equipe 19/10/2021
23:06:44

Abertura da sessão
pública

20/10/2021
08:00:04 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

20/10/2021
10:25:36 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

20/10/2021
18:22:35

Previsão de reabertura: 21/10/2021 08:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 21/10/2021
08:08:56

Suspensão
administrativa

21/10/2021
17:59:04

Previsão de reabertura: 22/10/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 22/10/2021
10:10:33

Suspensão
administrativa

22/10/2021
17:48:04

Previsão de reabertura: 25/10/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 25/10/2021
10:01:06

Suspensão
administrativa

25/10/2021
17:51:19

Previsão de reabertura: 26/10/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 26/10/2021
10:09:07

Suspensão
administrativa

26/10/2021
17:42:07

Previsão de reabertura: 27/10/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 27/10/2021
10:01:47

Suspensão
administrativa

27/10/2021
17:41:29

Previsão de reabertura: 28/10/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 28/10/2021
10:10:54

Suspensão
administrativa

28/10/2021
18:02:00

Previsão de reabertura: 29/10/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 29/10/2021
10:01:04

Suspensão
administrativa

29/10/2021
17:17:41

Previsão de reabertura: 03/11/2021 10:00:00; Para devida operacionalização do
certame.

Reativação 03/11/2021
09:59:40

Suspensão
administrativa

03/11/2021
18:03:59

Previsão de reabertura: 04/11/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 04/11/2021
10:00:04

Suspensão
administrativa

04/11/2021
17:44:04

Previsão de reabertura: 05/11/2021 10:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 05/11/2021
10:45:57

Suspensão
administrativa

05/11/2021
18:21:28 Previsão de reabertura: 08/11/2021 08:30:00; para operacionalização do certame.

Reativação 08/11/2021
08:31:29

Suspensão
administrativa

08/11/2021
17:43:09

Previsão de reabertura: 09/11/2021 08:30:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 09/11/2021



08:30:44
Suspensão

administrativa
09/11/2021
17:33:58

Previsão de reabertura: 10/11/2021 08:30:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 10/11/2021
08:33:50

Suspensão
administrativa

10/11/2021
17:49:10 Previsão de reabertura: 11/11/2021 14:00:00; para operacionalização do certame.

Reativação 11/11/2021
18:11:55

Suspensão
administrativa

11/11/2021
18:13:37 Previsão de reabertura: 12/11/2021 14:00:00; para operacionalização do certame.

Reativação 12/11/2021
14:10:28

Suspensão
administrativa

12/11/2021
16:48:24

Previsão de reabertura: 16/11/2021 14:00:00; Para a devida operacionalização do
certame.

Reativação 16/11/2021
14:01:05

Abertura do prazo 16/11/2021
14:24:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/11/2021
14:26:19 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/11/2021 às 15:00:00.

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 15:29 horas do dia 16 de novembro de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
PRISCILA SPINDOLA FRANCHI 
Pregoeiro Oficial

EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
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JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO
Equipe de Apoio

JEHNNIANE OLIVEIRA BATISTA
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