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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-034FMS

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

28/05/2021 20:59 31/05/2021 09:00 10/06/2021 09:00 15/06/2021 09:00 15/06/2021 09:01

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

31/05/2021 09:00 10/06/2021 09:00 15/06/2021 09:00 15/06/2021 09:01 28/05/2021 20:58 NADIELLY SOUSA ROCHA

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE
EQUIPE (5 PESSOAS ,0KM MODELO 2021 ANO
2021). ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO DE
PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5
PESSOAS ,0KM MODELO 2021 FABRICAÇÃO
2021). MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, POTENCIA 73
CV OU SUPERIOR, BICOMBUSTÍVEL, 4
PORTAS, 5 LUGARES, FREIO ABS, AIR BAG
DUPLO, CÂMBIO MANUAL, DIREÇÃO
HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM, AR
CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA
VIDRO ALARME), TAPETE PARA CARPETE
INTEIRIÇO EM VERNIZ, 4 TAPETES EM
BORRACHA, CAPA PARA BANCOS EM COURO
SINTÉTICO.

61.660,00 2 - UN Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/05/2021 10. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

28/05/2021 - 20:58 Republicação do processo

28/05/2021 - 20:59 Republicação concluída

28/05/2021 - 20:59 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

15/06/2021 - 09:30 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/06/2021 às 11:30.

15/06/2021 - 09:30 Negociação aberta para o processo
9/2021-034FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/06/2021 - 11:36 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-034FMS

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/06/2021 - 12:56 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-034FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/06/2021 - 15:10 Negociação aberta no processo 9/2021-
034FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/06/2021 - 15:11 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-034FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 10:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-034FMS

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/06/2021 - 12:33 Negociação aberta no processo 9/2021-
034FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 12:34 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-034FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 12:45 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-034FMS

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/06/2021 - 16:03 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-034FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2021 - 10:06 Negociação aberta no processo 9/2021-
034FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2021 - 10:07 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-034FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/06/2021 - 10:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-034FMS

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-034FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS ,0KM MODELO 2021 ANO
2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021
fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3, Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5
lugares, freio ABS, Air bag duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos
mínima de 2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para carpete inteiriço em
verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

08/06/2021 -
20:21:45

MOBI FIAT 2 61.500,00 123.000,00 Sim

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

14/06/2021 -
15:57:18

MOBI LIKE 1.0 FIAT 2 61.600,00 123.200,00 Sim

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

14/06/2021 -
16:35:39

MOBI LIKE 1.0 FIAT 2 61.660,00 123.320,00 Sim

NB AUTOMOVEIS E
PECAS LTDA

83.836.130/0001-
96

15/06/2021 -
08:05:51

Gol 1.0 MPI - 4
portas - 84cv /
75cv

VW 2 64.240,00 128.480,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 60 dias

TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.426.859/0001-53 60 dias

NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 83.836.130/0001-96 60 dias

ALIANCA COMERCIO E S EIRELI 36.634.511/0001-02 60 dias

Lances Enviados
0000 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS ,0KM MODELO 2021 ANO
2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021
fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3, Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5
lugares, freio ABS, Air bag duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos
mínima de 2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para carpete inteiriço em
verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético.
Data Valor CNPJ Situação

08/06/2021 - 20:21:45 61.500,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR
VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA
MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi
apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo
administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
que lhe dar tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS;
Gostaríamos de salientar que a licitante apresentou uma FICHA
TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na
análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
15/06/2021 15:10:19
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14/06/2021 - 15:57:18 61.600,00 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante apresentou o BALANÇO
IMCOMPLETO, não atendendo ao item 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 17:23:14

14/06/2021 - 16:35:39 61.660,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ALIANÇA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato social da empresa consta
dois sócios administradores, sendo ROSEANE OLIVEIRA LIMA e
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a
documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no edital exige
que tem que ser apresentado a documentação dos SÓCIOS
ADMINISTRADORES, conforme exigência do item 9.8.3. No caso de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Já referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante
apresentou um atestado genérico, sem nenhuma descrição do item no
mesmo, nada que comprovasse a compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item
do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu.
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 12:33:33

15/06/2021 - 08:05:51 64.240,00 (proposta) 83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante, NB
AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, a licitante apresentou a certidão
estadual TRIBUTÁRIA vencida, e deixou de apresentar a não
TRIBUTÁRIA não atendendo ao item 9.9.5. Prova de regularidade junto
à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
a empresa for sediada;
A licitante deixou de apresentar também a documentação com foto dos
sócios, sendo eles o SR. Marcos borges de Araújo, o SR. Marcio
borges de Araújo e o SR. Rubens borges de Araújo, apresentando
somente o RG do SR. Marcos borges de Araújo, descumprindo o item
do edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
A licitante apresentou o BALANÇO incompleto e não registrado pela
JUNTA COMERCIAL, descumprindo o item 9.10.2. Balanço patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta; Fica declarada a licitante INABILITADA. 17/06/2021 13:23:04

15/06/2021 - 09:18:39 61.400,00 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante apresentou o BALANÇO
IMCOMPLETO, não atendendo ao item 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 17:23:14

15/06/2021 - 09:18:59 61.200,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR
VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA
MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi
apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo
administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
que lhe dar tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS;
Gostaríamos de salientar que a licitante apresentou uma FICHA
TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na
análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
15/06/2021 15:10:19
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15/06/2021 - 09:19:24 61.100,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ALIANÇA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato social da empresa consta
dois sócios administradores, sendo ROSEANE OLIVEIRA LIMA e
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a
documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no edital exige
que tem que ser apresentado a documentação dos SÓCIOS
ADMINISTRADORES, conforme exigência do item 9.8.3. No caso de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Já referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante
apresentou um atestado genérico, sem nenhuma descrição do item no
mesmo, nada que comprovasse a compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item
do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu.
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 12:33:33

15/06/2021 - 09:21:23 60.500,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR
VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA
MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi
apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo
administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
que lhe dar tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS;
Gostaríamos de salientar que a licitante apresentou uma FICHA
TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na
análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
15/06/2021 15:10:19

15/06/2021 - 09:22:37 60.450,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ALIANÇA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato social da empresa consta
dois sócios administradores, sendo ROSEANE OLIVEIRA LIMA e
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a
documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no edital exige
que tem que ser apresentado a documentação dos SÓCIOS
ADMINISTRADORES, conforme exigência do item 9.8.3. No caso de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Já referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante
apresentou um atestado genérico, sem nenhuma descrição do item no
mesmo, nada que comprovasse a compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item
do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu.
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 12:33:33

15/06/2021 - 09:23:54 60.400,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR
VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA
MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi
apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo
administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
que lhe dar tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS;
Gostaríamos de salientar que a licitante apresentou uma FICHA
TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na
análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
15/06/2021 15:10:19



Página 5 de 9

15/06/2021 - 09:25:21 60.350,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ALIANÇA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato social da empresa consta
dois sócios administradores, sendo ROSEANE OLIVEIRA LIMA e
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a
documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no edital exige
que tem que ser apresentado a documentação dos SÓCIOS
ADMINISTRADORES, conforme exigência do item 9.8.3. No caso de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Já referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante
apresentou um atestado genérico, sem nenhuma descrição do item no
mesmo, nada que comprovasse a compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item
do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu.
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 12:33:33

15/06/2021 - 09:27:15 60.300,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR
VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA
MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi
apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo
administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
que lhe dar tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS;
Gostaríamos de salientar que a licitante apresentou uma FICHA
TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na
análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
15/06/2021 15:10:19

15/06/2021 - 09:31:22 60.200,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR
VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA
MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi
apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo
administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
que lhe dar tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS;
Gostaríamos de salientar que a licitante apresentou uma FICHA
TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na
análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
15/06/2021 15:10:19

15/06/2021 - 15:36:51 60.200,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação da licitante ALIANÇA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato social da empresa consta
dois sócios administradores, sendo ROSEANE OLIVEIRA LIMA e
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a
documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no edital exige
que tem que ser apresentado a documentação dos SÓCIOS
ADMINISTRADORES, conforme exigência do item 9.8.3. No caso de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Já referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante
apresentou um atestado genérico, sem nenhuma descrição do item no
mesmo, nada que comprovasse a compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item
do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu.
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme
analisada com as características exigidas em edital com as
apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no edital, tais
como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante
INABILITADA. 16/06/2021 12:33:33

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

15/06/2021 - 15:10:19 P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 Item 0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS
,0KM MODELO 2021 ANO 2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte
de Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021 fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3,
Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5 lugares, freio ABS, Air bag
duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos mínima
de 2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para
carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro
sintético.

Desclassificação: Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram assinados por VILZA MARIA CRUZ DA SILVA, que consta
como Procuradora, mas não foi apresentado nenhum documento assinado e reconhecido pelo administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA que lhe dar
tais poderes.
A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao solicitado no edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS; Gostaríamos de salientar que a
licitante apresentou uma FICHA TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má índole na análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.
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16/06/2021 - 12:33:33 ALIANCA COMERCIO E S
EIRELI

36.634.511/0001-02 Item 0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS
,0KM MODELO 2021 ANO 2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte
de Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021 fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3,
Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5 lugares, freio ABS, Air bag
duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos mínima
de 2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para
carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro
sintético.

Desclassificação: Em análise da documentação da licitante ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato social da empresa consta dois sócios administradores, sendo
ROSEANE OLIVEIRA LIMA e JONHILTON ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no edital exige que tem que ser
apresentado a documentação dos SÓCIOS ADMINISTRADORES, conforme exigência do item 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
Já referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante apresentou um atestado genérico, sem nenhuma descrição do item no mesmo, nada que comprovasse a
compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item do edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme analisada com as características exigidas em edital com as apresentadas pela licitante, não é compatível ao
solicitado no edital, tais como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante INABILITADA.

16/06/2021 - 17:23:14 TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

32.426.859/0001-53 Item 0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS
,0KM MODELO 2021 ANO 2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte
de Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021 fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3,
Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5 lugares, freio ABS, Air bag
duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos mínima
de 2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para
carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro
sintético.

Desclassificação: Em análise da documentação da licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante apresentou o BALANÇO IMCOMPLETO, não atendendo
ao item 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme analisada com as características exigidas em edital com as apresentadas pela licitante, não é compatível ao
solicitado no edital, tais como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante INABILITADA.

17/06/2021 - 13:23:04 NB AUTOMOVEIS E PECAS
LTDA

83.836.130/0001-96 Item 0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS
,0KM MODELO 2021 ANO 2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte
de Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021 fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3,
Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5 lugares, freio ABS, Air bag
duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos mínima
de 2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para
carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro
sintético.

Desclassificação: Em análise da documentação da licitante, NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, a licitante apresentou a certidão estadual TRIBUTÁRIA vencida, e deixou de
apresentar a não TRIBUTÁRIA não atendendo ao item 9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
A licitante deixou de apresentar também a documentação com foto dos sócios, sendo eles o SR. Marcos borges de Araújo, o SR. Marcio borges de Araújo e o SR. Rubens borges
de Araújo, apresentando somente o RG do SR. Marcos borges de Araújo, descumprindo o item do edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
A licitante apresentou o BALANÇO incompleto e não registrado pela JUNTA COMERCIAL, descumprindo o item 9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; Fica declarada a licitante
INABILITADA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

17/06/2021 - 13:53 - - - -

0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS ,0KM
MODELO 2021 ANO 2021). Especificação : Veículo de Passeio - Transporte de
Equipe (5 pessoas ,0km modelo 2021 fabricação 2021). Motorização 1.0 a 1.3,
Potencia 73 CV ou superior, Bicombustível, 4 portas, 5 lugares, freio ABS, Air bag
duplo, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos mínima de
2.370MM, ar condicionado, Trio elétrico (trava vidro alarme), tapete para carpete
inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético.
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS
LTDA

15/06/2021 - 11:36:39 Bom dia!
item Entre-eixos (mm) do veiculo MOBI não atende ( enquadra) nas
especifiçacoes exigidas no edital.

Indeferido

Justificativa: INFORMAMOS QUE A LICIITANTE JÁ ESTÁ INABILITADA.

83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS
LTDA

16/06/2021 - 10:25:10 Bom dia!
A proposta apresentada pela licitante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI que no
caso é a novo arrematante não é compatível ao solicitado no edital, tais como: ;
distancia mínima entre EIXOS.

Indeferido

Justificativa: INFORMAMOS QUE A LICIITANTE JÁ ESTÁ INABILITADA.
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36.634.511/0001-02 -
ALIANCA COMERCIO E S
EIRELI

17/06/2021 - 10:25:53 Bom dia!
1- A certidão Estadual encontra-se vencida!
2 - A proposta reajustada, não atende as especificações do edital.
3 - O contrato social não acompanha os documentos dos Sócios.

Indeferido

Justificativa: INFORMAMOS QUE A LICIITANTE JÁ ESTÁ INABILITADA.

Chat
Data Apelido Frase

28/05/2021 - 20:58 Sistema O processo foi republicado em 28/05/2021 às 20:58.

15/06/2021 - 09:04:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-034FMS. Em nome da (Secretária de Saúde), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

15/06/2021 - 09:04:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

15/06/2021 - 09:08:19 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

15/06/2021 - 09:08:20 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

15/06/2021 - 09:08:20 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

15/06/2021 - 09:08:20 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

15/06/2021 - 09:09:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o 1Cmenor preço
por Item 1D.

15/06/2021 - 09:10:13 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que todas as propostas foram aceitas, e daremos início a disputa do
item.

15/06/2021 - 09:10:24 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 09:10:24 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/06/2021 - 09:29:18 Sistema O item 0001 foi encerrado.

15/06/2021 - 09:30:37 Sistema O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com valor unitário de R$ 60.300,00.

15/06/2021 - 09:30:38 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

15/06/2021 - 09:30:55 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/06/2021 às 11:30.

15/06/2021 - 09:31:22 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 60.200,00.

15/06/2021 - 09:32:00 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Prazo definido de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta
Readequada.

15/06/2021 - 09:43:17 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: SOLICITAMOS UMA NEGOCIAÇÃO COM VALOR MAIS EXPRESSIVO.

15/06/2021 - 09:44:44 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

15/06/2021 - 11:34:44 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando proposta e habilitação da primeira colocada,
peço que continuem conectados e atentos ao chat. Logo mais retornaremos .

15/06/2021 - 11:36:39 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

15/06/2021 - 12:56:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 15/06/2021.

15/06/2021 - 12:56:08 Sistema Motivo: Solicitamos da licitante que nos seja enviado a ficha técnica do veículo apresentado na proposta.

15/06/2021 - 13:10:11 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/06/2021 - 15:10:19 Sistema O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

15/06/2021 - 15:10:19 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante P G AGUIAR VIEIRA, a Proposta e anexos dos edital foram
assinados por VILZA MARIA CRUZ DA SILVA, que consta como Procuradora, mas não foi apresentado
nenhum documento assinado e reconhecido pelo administrador da empresa Sr. PAULO GUTEMBERG
AGUIAR VIEIRA que lhe dar tais poderes. A proposta apresentada pela licitante não é compatível ao
solicitado no edital, tais como: Potencia; Freios ABS; distancia mínima entre EIXOS; Gostaríamos de
salientar que a licitante apresentou uma FICHA TÉCNICA toda em língua estrangeira, agindo assim de má
índole na análise da Proposta. Fica declarada a licitante INABILITADA.

15/06/2021 - 15:10:19 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI com valor unitário de R$
60.350,00.

15/06/2021 - 15:10:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:10 do dia 15/06/2021.

15/06/2021 - 15:11:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 15/06/2021.

15/06/2021 - 15:11:00 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

15/06/2021 - 15:36:51 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 60.200,00.

15/06/2021 - 15:48:03 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

15/06/2021 - 17:27:46 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a análise das documentações e propostas
realinhadas. A continuação do certame se fará amanhã 16/06/2021, às 10h:00min. Obrigada a todos, boa
tarde.

15/06/2021 - 17:28:07 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

15/06/2021 - 17:28:07 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a análise das documentações e
propostas realinhadas. A continuação do certame se fará amanhã 16/06/2021, às 10h:00min. Obrigada a
todos, boa tarde.

16/06/2021 - 10:07:10 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES, estaremos dando continuidade no nosso certame , peço a todos que
continuem conectados e atentos ao chat.

16/06/2021 - 10:07:23 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
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16/06/2021 - 10:07:23 Sistema Motivo: CONTINUIDADE DO CERTAME.

16/06/2021 - 10:25:10 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

16/06/2021 - 11:03:34 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, estamos analisando a proposta e habilitação da licitante colocada , peço que
continuem conectados e atentos ao chat. logo mais retornaremos aqui com o resultado.

16/06/2021 - 12:33:33 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 12:33:33 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no contrato
social da empresa consta dois sócios administradores, sendo ROSEANE OLIVEIRA LIMA e JONHILTON
ANDRADE DE SOUZA, e só foi apresentada a documentação da Sra. ROSEANE OLIVEIRA LIMA, e no
edital exige que tem que ser apresentado a documentação dos SÓCIOS ADMINISTRADORES, conforme
exigência do item 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; Já
referente ao ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a licitante apresentou um atestado genérico, sem
nenhuma descrição do item no mesmo, nada que comprovasse a compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, não atendendo ao item do edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão... (CONTINUA)

16/06/2021 - 12:33:33 Sistema (CONT. 1) no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o
subscreveu. Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme analisada com as
características exigidas em edital com as apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado no
edital, tais como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante INABILITADA.

16/06/2021 - 12:33:33 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 61.400,00.

16/06/2021 - 12:33:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:34 do dia 16/06/2021.

16/06/2021 - 12:34:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:34 do dia 16/06/2021.

16/06/2021 - 12:34:17 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

16/06/2021 - 12:45:41 F. TRANSFORMAT
COMER...

Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro estamos analisando

16/06/2021 - 13:39:12 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/06/2021 - 15:03:51 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES, peço que continuem conectados e atentos ao chat .

16/06/2021 - 16:02:59 Pregoeiro SENHORLICITANTE TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS, solicitamos que nos seja enviado a ficha
TÉCNICA do veículo apresentada na proposta.

16/06/2021 - 16:03:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 16/06/2021.

16/06/2021 - 16:03:33 Sistema Motivo: envio da ficha técnica do veiculo apresentado na proposta.

16/06/2021 - 16:41:48 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/06/2021 - 16:49:04 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/06/2021 - 17:22:55 Pregoeiro Em análise da documentação da licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante
apresentou o BALANÇO IMCOMPLETO, não atendendo ao item 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta; Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme analisada
com as características exigidas em edital com as apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado
no edital, tais como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante INABILITADA.

16/06/2021 - 17:23:14 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

16/06/2021 - 17:23:14 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, a
licitante apresentou o BALANÇO IMCOMPLETO, não atendendo ao item 9.10.2. Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta; Referente a Proposta de preço apresentada pela licitante, conforme analisada
com as características exigidas em edital com as apresentadas pela licitante, não é compatível ao solicitado
no edital, tais como: distância mínima entre EIXOS; Ficando declarada a licitante INABILITADA.

16/06/2021 - 17:23:14 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA com valor unitário de R$
64.240,00.

16/06/2021 - 17:25:26 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente , retornaremos
amanhã 17/06/2021 as 10:00hs. Obrigado a todos boa tarde .

16/06/2021 - 17:25:59 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

16/06/2021 - 17:25:59 Sistema Motivo: EXPEDIENTE ENCERRADO.RETORNO AMANHÃ 17/06/2021 AS 10:00HS.

17/06/2021 - 10:05:43 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: BOM DIA, ESTAREMOS DANDO CONTINUIDADE AO NOSSO CERTAME.

17/06/2021 - 10:05:55 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

17/06/2021 - 10:05:55 Sistema Motivo: CONTINUIDADE AO CERTAME.

17/06/2021 - 10:06:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:06 do dia 17/06/2021.

17/06/2021 - 10:06:44 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

17/06/2021 - 10:07:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 17/06/2021.

17/06/2021 - 10:07:02 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

17/06/2021 - 10:10:53 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

17/06/2021 - 10:23:45 F. NB AUTOMOVEIS E P... Documentação Item 0001: Proposta readequada enviada, proposta ja esta no limite.

17/06/2021 - 10:25:53 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

17/06/2021 - 12:49:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, Peço a todos que continuem conectados e atentos ao chat.

17/06/2021 - 13:23:04 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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17/06/2021 - 13:23:04 Sistema Motivo: Em análise da documentação da licitante, NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, a licitante apresentou
a certidão estadual TRIBUTÁRIA vencida, e deixou de apresentar a não TRIBUTÁRIA não atendendo ao
item 9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; A licitante
deixou de apresentar também a documentação com foto dos sócios, sendo eles o SR. Marcos borges de
Araújo, o SR. Marcio borges de Araújo e o SR. Rubens borges de Araújo, apresentando somente o RG do
SR. Marcos borges de Araújo, descumprindo o item do edital 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores; A licitante apresentou o... (CONTINUA)

17/06/2021 - 13:23:04 Sistema (CONT. 1) BALANÇO incompleto e não registrado pela JUNTA COMERCIAL, descumprindo o item 9.10.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; Fica declarada a licitante INABILITADA.

17/06/2021 - 13:23:36 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2021 às 13:53.

17/06/2021 - 14:18:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/06/2021 - 14:18:05 Sistema Intenção: Bom dia! item Entre-eixos (mm) do veiculo MOBI não atende ( enquadra) nas especifiçacoes
exigidas no edital.

17/06/2021 - 14:18:05 Sistema Justificativa: INFORMAMOS QUE A LICIITANTE JÁ ESTÁ INABILITADA.

17/06/2021 - 14:18:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/06/2021 - 14:18:10 Sistema Intenção: Bom dia! A proposta apresentada pela licitante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI que no caso é a
novo arrematante não é compatível ao solicitado no edital, tais como: ; distancia mínima entre EIXOS.

17/06/2021 - 14:18:10 Sistema Justificativa: INFORMAMOS QUE A LICIITANTE JÁ ESTÁ INABILITADA.

17/06/2021 - 14:18:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/06/2021 - 14:18:15 Sistema Intenção: Bom dia! 1- A certidão Estadual encontra-se vencida! 2 - A proposta reajustada, não atende as
especificações do edital. 3 - O contrato social não acompanha os documentos dos Sócios.

17/06/2021 - 14:18:15 Sistema Justificativa: INFORMAMOS QUE A LICIITANTE JÁ ESTÁ INABILITADA.

17/06/2021 - 14:18:24 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

17/06/2021 - 14:20:05 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome da (Secretária de Saúde Renata
de Araujo), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo
de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata.
NADIELLY SOUSA ROCHA, Pregoeira.

NADIELLY SOUSA ROCHA

Pregoeiro(a)

ANDREZA SOARES GOMES DA SILVA

Apoio

KAMILLA MOURA SILVA

Apoio

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER

Apoio
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