
 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
Rua do Comércio, s/n | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07| Fone: (82) 3257.3356 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE/AL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0426-0001-2021 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021 
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 

 
Resultado do credenciamento Objeto: objeto formalização de ata de registro de preços para futura e 
eventual Locação de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as Diversas Secretarias do 
Município de Campestre/AL, nas quantidades e especificações aduzidas no Edital. A retomada da sessão 
de pregão para abertura dos envelopes que estava marcada para o dia 08/06/2021 não acontecerá, será 
remarcada após as diligências necessárias para o bom andamento do procedimento licitatório. A Data para 
abertura dos envelopes de proposta de preços, será veiculada em diário Oficial AMA e portal do município, 
assim que realizadas as diligências necessárias.  
A relação das empresas não credenciadas e as empresas que receberam a diligencia em seu 
estabelecimento segue abaixo: 

Razão Social 
CNPJ 

EMPRESAS NÃO 
CREDENCIADAS E AS 

EMPRESAS QUE RECEBERAM A 
DILIGENCIA EM SEU 
ESTABELECIMENTO 

SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.399.304/0001-
90 Não apesentou a declaração anexo do “independente de 
Proposta” parte do edital. 

NÃO CREDENCIADAS 

EDUARDO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ Nº 
27.015.710/0001-41 - Habilitada 

DILIGÊNCIA LOCALIDADE 

F P CAVALCANTE EIRELI EPP CNPJ Nº 16.554.376/0001-88; 
Empresa não apresentou o solicitado no credenciamento item 
“3.1.2. Deverá ser apresentada fora dos envelopes de “Proposta de 
Preços” e de “Documentos de Habilitação” Fotos da área interna e 
externa, incluindo a fachada onde funciona a empresa conforme 
documentos que comprovam sua localidade, sob pena de 
desclassificação caso não apresente.”; 
 Declarações sem o reconhecimento de Firma, não tendo como 
validar as Declarações assinada apenas na última folha, posto que 
não foram assinadas na presença da Pregoeira bem como os 
documentos para se verificar a assinatura é insuficiente. 

NÃO CREDENCIADA 

SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS -ME CNPJ nº 
17.267.333/0001-84 - apresentou vencida a Certidão 3.2.2 letra 
“c) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, para 
aplicação da Lei Complementar 123/2006, no prazo de até 30d 
Documentos apresentados, que não expressarem prazo de validade 
subtende-se 30 (trinta) dias.” 

NÃO CREDENCIADA 

DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI ME CNPJ Nº 
26.620.865/0001-44 –  
 Empresa não apresentou o solicitado no credenciamento item 
“3.1.2. Deverá ser apresentada fora dos envelopes de “Proposta de 
Preços” e de “Documentos de Habilitação” Fotos da área interna e 
externa, incluindo a fachada onde funciona a empresa conforme 
documentos que comprovam sua localidade, sob pena de 
desclassificação caso não apresente.” 
Não apesentou a declaração anexo do “independente de Proposta” 
parte do edital. 
Apresentou vencida a Certidão  3.2.2 letra “c) Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial, para aplicação da Lei 

NÃO CREDENCIADA 
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Complementar 123/2006, no prazo de até 30d Documentos 
apresentados, que não expressarem prazo de validade subtende-se 
30 (trinta) dias.” 

ADILSON CEZAR VICENTE FERREIRA, CNPJ Nº 
04.050.062/0001-69 - Habilitada 
 

DILIGENCIA LOCALIDADE 

DENSE MOURA DO NASCIMENTO CNPJ Nº 17.886.274/0001-22 -
- Declarações sem o reconhecimento de Firma, não tendo como 
validar as Declarações assinada apenas na última folha, posto que 
não foram assinadas na presença da Pregoeira bem como os 
documentos para se verificar a assinatura é insuficiente. 

NÃO CREDENCIADA 

BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO CNPJ Nº 
28.676.712/0001-44 
Empresa não apresentou o solicitado no credenciamento item 
“3.1.2. Deverá ser apresentada fora dos envelopes de “Proposta de 
Preços” e de “Documentos de Habilitação” Fotos da área interna e 
externa, incluindo a fachada onde funciona a empresa conforme 
documentos que comprovam sua localidade, sob pena de 
desclassificação caso não apresente.” E  que o CNAE atende 
apenas os itens 1 a 3 e o 7 do edital. 

DILIGENCIA LOCALIDADE 

MACEDO DE OLIVEIRA  E. S. L. DE VEICULOS EIRELI CNPJ Nº 
20.737.267/0001-73  
Não apesentou a declaração anexo do “independente de Proposta” 
parte do edital. 

NÃO CREDENCIADA 

EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI CNPJ Nº 
18.963.159/0001-77 – Empresa não apresentou o solicitado no 
credenciamento item “3.1.2. Deverá ser apresentada fora dos 
envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentos de 
Habilitação” Fotos da área interna e externa, incluindo a fachada 
onde funciona a empresa conforme documentos que comprovam 
sua localidade, sob pena de desclassificação caso não apresente.”  

 DILIGENCIA LOCALIDADE 

PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI /ME CNPJ Nº 
13.350.372/0001-90 INABILITADA - Órgão Gestor: Portal da 
Transparência Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas Resultado da consulta: Constam Registros 
Impedimento - Lei do Pregão (10/03/2022) - Prefeitura Municipal de 
Toritama (PE), Apenas as Declarações de Conhecimento e fatos 
impeditivo assinadas eletronicamente, demais declarações sem 
assinatura do licitante. 

Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas Impedida de licitar. 

CONSTRUTORA CELTA S. S  EIRELI CNPJ Nº 08.853.117/0001-
20  
Nenhuma Declaração apresentada 
Apresentou vencida a  Certidão  3.2.2 letra “c) Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial, para aplicação da Lei 
Complementar 123/2006, no prazo de até 30d Documentos 
apresentados, que não expressarem prazo de validade subtende-se 
30 (trinta) dias.” 

NÃO CREDENCIADA 

CONSTRUTORA APODI EIRELI CNPJ 
17.620.703/0001-15 - Apresentou vencida a  Certidão  
3.2.2 letra “c) Certidão Simplificada emitida pela Junta 
Comercial, para aplicação da Lei Complementar 
123/2006, no prazo de até 30d Documentos 
apresentados, que não expressarem prazo de validade 
subtende-se 30 (trinta) dias.” 

NÃO CREDENCIADA 
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G CINCO COMÉRCIO DE MOBILIARIO E S. DE L. DE 
VEICULOS CNPJ  00.416.025/0001-70 –  
Empresa não apresentou o solicitado no credenciamento 
item “3.1.2. Deverá ser apresentada fora dos envelopes 
de “Proposta de Preços” e de “Documentos de 
Habilitação” Fotos da área interna e externa, incluindo a 
fachada onde funciona a empresa conforme documentos 
que comprovam sua localidade, sob pena de 
desclassificação caso não apresente.”; 

apresentou vencida a  Certidão  3.2.2 letra “c) 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, 

para aplicação da Lei Complementar 123/2006, no 

prazo de até 30d Documentos apresentados, que 

não expressarem prazo de validade subtende-se 30 

(trinta) dias.” 
Declarações sem o reconhecimento de Firma, não tendo 
como validar as Declarações, posto que não fora 
assinada na presença da Pregoeira bem como o 
documentos para se verificar a assinatura é insuficiente   

NÃO CREDENCIADA 

PAULO CESAR TRANSPORTE -ME  CNPJ Nº 26.754.111/0001-87 
Empresa não apresentou o solicitado no credenciamento item “3.1.2. 
Deverá ser apresentada fora dos envelopes de “Proposta de Preços” 
e de “Documentos de Habilitação” Fotos da área interna e externa, 
incluindo a fachada onde funciona a empresa conforme documentos 
que comprovam sua localidade, sob pena de desclassificação caso 
não apresente.”   

DILIGENCIA LOCALIDADE 

ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO CNPJ  
16.779.575/0001-94 

Declarações sem o reconhecimento de Firma, não tendo 
como validar as Declarações, posto que não fora 
assinada na presença da Pregoeira bem como os 
documentos para se verificar a assinatura é insuficiente. 

NÃO CREDENCIADA 

ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI CNPJ 
21.636.341/0001-28-  
apresentou vencida a  Certidão  3.2.2 letra “c) Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial, para aplicação da Lei 
Complementar 123/2006, no prazo de até 3d) Documentos 
apresentados, que não expressarem prazo de validade subtende-se 
30 (trinta) dias.” 

NÃO CREDENCIADA 

FEITOSA LOCAÇÕES E SERVOÇOS EIRELI CNPJ 
24.603.686/0001-73 - Não apesentou a declaração anexo do 
“independente de Proposta” parte do edital. 

NÃO CREDENCIADA 

TALENTOS  PROMACC A. P. E. LTDA- ME CNPJ Nº 
04.433.259/0001-87- Declarações sem o reconhecimento de 
Firma, não tendo como validar as Declarações, posto que não 
fora assinadas na presença da Pregoeira bem como o 
documentos para se verificar a assinatura é insuficiente. 

NÃO CREDENCIADA 

EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA EIRELI CNPJ 
40.419.104/0001-50 - Declarações sem o reconhecimento de 
Firma, não tendo como validar as Declarações, posto que não 
foram assinadas na presença da Pregoeira bem como o 

NÃO CREDENCIADA 
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documentos para se verificar a assinatura é insuficiente. 

ARARIPE COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 
39.441.689/0001-25 - Declarações sem o reconhecimento de 
Firma, não tendo como validar as Declarações assinada apenas 
na última folha, posto que não foram assinadas na presença da 
Pregoeira bem como os documentos para se verificar a 
assinatura é insuficiente.  
3.2.2 letras “c) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, 
para aplicação da Lei Complementar 123/2006, no prazo de até 30d) 
Documentos apresentados, que não expressarem prazo de validade 
subtende-se 30 (trinta) dias.” 

NÃO CREDENCIADA 

JOSÉ WILSON SANTOS ME CNPJ 05.445.711/0001-93 - 3.2.2 
letras “c) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, para 
aplicação da Lei Complementar 123/2006, no prazo de até 30d) 
Documentos apresentados, que não expressarem prazo de validade 
subtende-se 30 (trinta) dias.” 

NÃO CREDENCIADA 

Mais informações na sala de Licitação na Prefeitura de Campestre/AL, em 07 de junho de 2021 no  
portal da Transparência do município. Maria Betânia Leite Valença – Pregoeira.  
 

 


