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

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-064FMS

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

19/07/2021 08:21 19/07/2021 08:59 27/07/2021 08:59 30/07/2021 08:59 30/07/2021 09:00

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).

66.952,50 2,0000 - UND 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

19/07/2021 10. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

30/07/2021 - 09:24 Negociação aberta para o processo
9/2021-064FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2021 - 09:25 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2021 às 11:25.

30/07/2021 - 11:34 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o
fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2021 às
12:34, encerrando às 12:39:00.

02/08/2021 - 09:02 Negociação aberta no processo 9/2021-
064FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/08/2021 - 09:02 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-064FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/08/2021 - 09:09 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-064FMS

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/08/2021 - 11:38 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-064FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/08/2021 - 16:37 Negociação aberta no processo 9/2021-
064FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/08/2021 - 16:37 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-064FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/08/2021 - 09:05 Negociação aberta no processo 9/2021-
064FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/08/2021 - 09:05 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-064FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/08/2021 - 11:15 Negociação aberta no processo 9/2021-
064FMS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/08/2021 - 11:15 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-064FMS

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-064FMS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
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0000 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE ( 5 PESSOAS , 0KM MODELO 2021 ANO
2021).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NB AUTOMOVEIS E
PECAS LTDA

83.836.130/0001-
96

28/07/2021 -
16:11:31

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

VW 2,0000 69.240,00 138.480,00 Não

PEDRAGON AUTOS
LTDA

03.935.826/0001-
30

29/07/2021 -
08:35:40

NOVO ONIX CHEVROLET /GM 2,0000 79.000,00 158.000,00 Não

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

29/07/2021 -
10:00:14

MOBI LIKE 1.0 FIAT 2,0000 66.900,00 133.800,00 Sim

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

29/07/2021 -
13:30:11

JOY CHEVROLET 2,0000 81.235,00 162.470,00 Sim

INOVACAO
DISTRIBUICAO E
COMERCIO LTDA

36.374.273/0001-
43

30/07/2021 -
01:04:41

KWID RENAULT 2,0000 70.000,00 140.000,00 Sim

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

PEDRAGON AUTOS LTDA 03.935.826/0001-30 60 dias

INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 36.374.273/0001-43 60 dias

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

NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 83.836.130/0001-96 060 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).
Data Valor CNPJ Situação

28/07/2021 - 16:11:31 69.240,00 (proposta) 83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante NB AUTOMOVÉIS
E PEÇAS LTDA, a mesma enviou a certidão estadual tributária que
encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Por tanto ficando assim
a licitante INABILITADA. 02/08/2021 16:36:07

29/07/2021 - 08:35:40 79.000,00 (proposta) 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON
AUTOS LTDA

Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA.
03/08/2021 13:13:29

29/07/2021 - 10:00:14 66.900,00 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Em Analise a documentação da licitante TRANSFORMAT
COMÉRCIO E SERVIÇOS, a mesma enviou um atestado de
capacidade técnica sem comprovação válida da assinatura do
representante legal da empresa, consta que foi assinado digital, mas
não conseguimos validar e nem opções para confirmar sua validação,
descumprindo a exigência no 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. 30/07/2021 11:31:48

29/07/2021 - 13:30:11 81.235,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 10.1. A proposta final
do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. 03/08/2021 09:03:39

30/07/2021 - 01:04:41 70.000,00 (proposta) 36.374.273/0001-43 - INOVACAO
DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA.
03/08/2021 11:12:24

30/07/2021 - 09:12:20 66.100,00 83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante NB AUTOMOVÉIS
E PEÇAS LTDA, a mesma enviou a certidão estadual tributária que
encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Por tanto ficando assim
a licitante INABILITADA. 02/08/2021 16:36:07

30/07/2021 - 09:14:13 66.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA
CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 10.1. A proposta final
do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. 03/08/2021 09:03:39

30/07/2021 - 09:15:34 65.900,00 83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante NB AUTOMOVÉIS
E PEÇAS LTDA, a mesma enviou a certidão estadual tributária que
encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Por tanto ficando assim
a licitante INABILITADA. 02/08/2021 16:36:07
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30/07/2021 - 09:18:09 65.950,00 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Em Analise a documentação da licitante TRANSFORMAT
COMÉRCIO E SERVIÇOS, a mesma enviou um atestado de
capacidade técnica sem comprovação válida da assinatura do
representante legal da empresa, consta que foi assinado digital, mas
não conseguimos validar e nem opções para confirmar sua validação,
descumprindo a exigência no 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. 30/07/2021 11:31:48

30/07/2021 - 09:23:44 65.898,00 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Em Analise a documentação da licitante TRANSFORMAT
COMÉRCIO E SERVIÇOS, a mesma enviou um atestado de
capacidade técnica sem comprovação válida da assinatura do
representante legal da empresa, consta que foi assinado digital, mas
não conseguimos validar e nem opções para confirmar sua validação,
descumprindo a exigência no 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. 30/07/2021 11:31:48

02/08/2021 - 09:08:47 65.800,00 83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante NB AUTOMOVÉIS
E PEÇAS LTDA, a mesma enviou a certidão estadual tributária que
encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Por tanto ficando assim
a licitante INABILITADA. 02/08/2021 16:36:07

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

03/08/2021 - 09:03:39 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).

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO EDITAL 10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor
deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

03/08/2021 - 11:12:24 INOVACAO DISTRIBUICAO
E COMERCIO LTDA

36.374.273/0001-43 Item 0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE ( 5 PESSOAS ,
0KM MODELO 2021 ANO 2021).

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA.

03/08/2021 - 13:13:29 PEDRAGON AUTOS LTDA 03.935.826/0001-30 Item 0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE ( 5 PESSOAS ,
0KM MODELO 2021 ANO 2021).

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA.

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

03/08/2021 - 13:45 - - - -

0001 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE ( 5 PESSOAS , 0KM
MODELO 2021 ANO 2021).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

36.634.511/0001-02 -
ALIANCA COMERCIO E S
EIRELI

02/08/2021 - 09:12:16 Bom dia Sr Pregoeiro, pois estamos aguardando abrir para podermos dar o lance
de desempate... estamos aguardando...

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE se atente ao chat, pois no dia 30/07/2021 as 11:34:41 foi aberto o prazo de 01(uma) hora que finalizou as 12:39 do mesmo dia para a mesma
dar o lance de desempate. Após o prazo de lance sem haver o desempate pela a licitante o item foi encerrado, e passou para a próxima colocada.

36.634.511/0001-02 -
ALIANCA COMERCIO E S
EIRELI

02/08/2021 - 09:26:53 Tudo bem, obrigado pelo retorno! Indeferido

Justificativa: por nada!
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83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS
LTDA

02/08/2021 - 17:01:15 Boa tarde Sr Pregoeiro!

Quanto a Certidao estadual tributaria da licitante NB AUTOMOVÉIS E PEÇAS
LTDA, que encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Na data da emissao a
mesma nao tinha nenhuma pendencia ou debitos aministrados pela Secretaria
Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributaria, incritos ou não na Divida
Ativa. E no dia do Presente pregão( a data que a licitante tem que está
regularizada) a Licitante estáva e está com sua Certidao Ativia e sem debitos
conforme consuta junto a Secretaria de Estado da Fazenda.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE, se atente a certidão anexada no processo de habilitação da empresa NB AUTOMOVÉIS, peço ao senhor que o consulte a certidão estadual
de natureza tributária enviada ao processo que a mesma foi emitida no dia 15/06/2021 as 17:20:27 e foi cassada no dia 27/06/2021 as 05:16:18.

83.836.130/0001-96 - NB
AUTOMOVEIS E PECAS
LTDA

03/08/2021 - 09:15:28 Bom dia,

As nossas consultas são realizadas no site da Secretaria da Fazenda através do
CPNJ ou Inscrição estadual da Licitante. No momento da consulta a mesma
estava habilitada e com vencimento para 12/ 12/ 2021 se posteriormente a mesma
foi cassada, só consigo verificar no sistema através de uma nova consulta,
correto!
Se verificarmos através de uma nova consulta , através do CPNJ ou Inscrição
estadual é possível vericar que a licitante estava com a certidão ativa na data do
pregão o que é exigido conforme o edital, ou seja, no dia do inicio do pregão a
licitante estava e está com sua certidão ativa, a cassação da mesma por um
período que não interfere ( prejudica) na sua disputa no pregão, não deveria ser
julgado como motivo que a deixe inabilitado para o item requerido. Inclusive
participei de uma licitação recentemente a qual a contratante verificou junto a
secretaria da Fazenda através do CNPJ da Licitante e havendo NADA Consta a
Licitante ganhou o pregão.

Indeferido

Justificativa: Em que pese a argumentação o licitante, a mesma não merece acolhida. Veja que a análise de documentação para qualquer tipo de certame, deve ser realizada
considerando a documentação anexada no sistema. Esta, de responsabilidade dos licitantes. E, neste sentido, a licitante apresentou certidão, cuja inserção ocorreu por sua
inteira e exclusiva responsabilidade. Ora, desta feita, a documentação apresentada foi a que a aqui recorrente entendeu que deveria ser a que passível de análise e conferência
para fins de habilitação. Partindo deste premissa, o que vale para esta finalidade, análise para habilitação, é o que consta nos autos. Registre-se que é cediço que a análise de
documentação, considera a regularidade das mesmas no momento do certame. E, no momento da habilitação, a certidão 702021080706653-0 estava cassada. Como se trata de
condição sine qua non para habilitação, a certidão obrigatória cassada, torna-se impeditivo para o prosseguimento da licitante no feito. Ante o exposto, conhece do recurso, mas
no mérito, manifesta-se pela sua total improcedência e declara a licitante NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA, INABILITADA.

Chat
Data Apelido Frase

30/07/2021 - 09:01:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-064FMS. Em nome da (Secretária de Saúde Renata de Araújo), gostaria de agradecer
a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

30/07/2021 - 09:02:09 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/07/2021 - 09:07:18 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/07/2021 - 09:07:18 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.

30/07/2021 - 09:07:18 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/07/2021 - 09:07:18 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.

30/07/2021 - 09:07:49 Pregoeiro ENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa do item.

30/07/2021 - 09:09:51 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

30/07/2021 - 09:11:18 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, IREI ABRIR O ITEM PARA FASE DE LANÇES.

30/07/2021 - 09:11:25 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:11:25 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/07/2021 - 09:21:43 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

30/07/2021 - 09:21:43 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 65.950,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0001 até 30/07/2021 às 09:26:36.

30/07/2021 - 09:23:44 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 65.898,00.

30/07/2021 - 09:23:44 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/07/2021 - 09:24:05 Sistema O item 0001 teve como arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 65.898,00.

30/07/2021 - 09:24:05 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/07/2021 - 09:25:11 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2021 às 11:25.

30/07/2021 - 09:28:47 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

30/07/2021 - 11:31:29 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, Em Analise a documentação da licitante TRANSFORMAT COMÉRCIO E
SERVIÇOS, a mesma enviou um atestado de capacidade técnica sem comprovação válida da assinatura do
representante legal da empresa, consta que foi assinado digital, mas não conseguimos validar e nem opções
para confirmar sua validação, descumprindo a exigência no 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 13 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... (CONTINUA)

30/07/2021 - 11:31:29 Pregoeiro (CONT. 1) licitante INABILITADA.
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30/07/2021 - 11:31:48 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

30/07/2021 - 11:31:48 Sistema Motivo: Em Analise a documentação da licitante TRANSFORMAT COMÉRCIO E SERVIÇOS, a mesma
enviou um atestado de capacidade técnica sem comprovação válida da assinatura do representante legal da
empresa, consta que foi assinado digital, mas não conseguimos validar e nem opções para confirmar sua
validação, descumprindo a exigência no 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.

30/07/2021 - 11:31:48 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 11:31:48 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA com valor unitário de R$
65.900,00.

30/07/2021 - 11:31:48 Sistema Para o item 0001, o fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).

30/07/2021 - 11:34:41 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2021 às 12:34, encerrando às 12:39:00.

30/07/2021 - 12:29:49 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos na segunda feira dia 02/08/2021 dando continuidade ao certame a partir das
09h:00min. Obrigada a todos uma boa tarde.

30/07/2021 - 12:31:00 Pregoeiro APÓS O PRAZO DE DESEMPATE QUE E AS 12:39 A SESSÃO SERÁ SUSPENSA. RETORNAREMOS NA
SEGUNDA DIA 02/08/2021 AS 09H:00MIN.

30/07/2021 - 12:39:04 Sistema O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

30/07/2021 - 12:39:04 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/07/2021 - 12:39:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

30/07/2021 - 12:39:44 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos na segunda feira dia 02/08/2021 dando continuidade ao certame a partir das
09h:00min. Obrigada a todos uma boa tarde.

02/08/2021 - 09:00:28 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 09:00:28 Sistema Motivo: RETORNO DA SESSÃO.

02/08/2021 - 09:00:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom Dia , estamos retomando a sessão do certame licitatório, peço que
continuem conectados e atentos ao chat.

02/08/2021 - 09:02:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:01 do dia 02/08/2021.

02/08/2021 - 09:02:03 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

02/08/2021 - 09:02:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 02/08/2021.

02/08/2021 - 09:02:25 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

02/08/2021 - 09:08:47 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 65.800,00.

02/08/2021 - 09:09:41 F. NB AUTOMOVEIS E P... Negociação Item 0001: Bom dia,

02/08/2021 - 09:10:41 F. NB AUTOMOVEIS E P... Negociação Item 0001: Esse é nosso valor Limite devido o aumento de preço no Ultimo dia 01/ 08 / 2021

02/08/2021 - 09:12:16 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

02/08/2021 - 09:24:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

02/08/2021 - 09:24:36 Sistema Intenção: Bom dia Sr Pregoeiro, pois estamos aguardando abrir para podermos dar o lance de desempate...
estamos aguardando...

02/08/2021 - 09:24:36 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE se atente ao chat, pois no dia 30/07/2021 as 11:34:41 foi aberto o prazo
de 01(uma) hora que finalizou as 12:39 do mesmo dia para a mesma dar o lance de desempate. Após o
prazo de lance sem haver o desempate pela a licitante o item foi encerrado, e passou para a próxima
colocada.

02/08/2021 - 09:26:53 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

02/08/2021 - 09:30:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

02/08/2021 - 09:30:58 Sistema Intenção: Tudo bem, obrigado pelo retorno!

02/08/2021 - 09:30:58 Sistema Justificativa: por nada!

02/08/2021 - 10:12:33 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

02/08/2021 - 11:24:34 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, ESTOU ANALISANDO A HABILITAÇÃO E AUTENTICIDADES DA LICITANTE
COLOCADA , DENTRO DE INSTANTES ESTAREI PASSANDO O RESULTADO, PEÇO QUE CONTINUEM
CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT.

02/08/2021 - 11:26:56 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Entre 11:30 e 13:30 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte
desta pregoeira para que possamos ter um intervalo para o almoço.

02/08/2021 - 11:38:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:36 do dia 02/08/2021.

02/08/2021 - 11:38:05 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE DEVIDO O PROBLEMA COM A INTERNET NÃO CONSEGUIMOS BAIXAR A
HABILITAÇÃO DA LICITANTE COLOCADA. IREI ABRIR O PRAZO DE 02 HORAS PARA ENVIO DE
TODOS OS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO NOVAMENTE.

02/08/2021 - 14:19:33 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

02/08/2021 - 16:21:26 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES, peço aos senhores que permanecem conectados e atentos ao chat.

02/08/2021 - 16:36:07 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA foi inabilitado no processo.

02/08/2021 - 16:36:07 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante NB AUTOMOVÉIS E PEÇAS LTDA, a mesma enviou a
certidão estadual tributária que encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Por tanto ficando assim a
licitante INABILITADA.

02/08/2021 - 16:36:07 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
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02/08/2021 - 16:36:07 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI com valor unitário de R$
66.000,00.

02/08/2021 - 16:37:11 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:37 do dia 02/08/2021.

02/08/2021 - 16:37:11 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

02/08/2021 - 16:37:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 02/08/2021.

02/08/2021 - 16:37:29 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

02/08/2021 - 17:01:15 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

02/08/2021 - 17:08:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

02/08/2021 - 17:08:43 Sistema Intenção: Boa tarde Sr Pregoeiro! Quanto a Certidao estadual tributaria da licitante NB AUTOMOVÉIS E
PEÇAS LTDA, que encontra- se cassada desde a data 27/07/2021. Na data da emissao a mesma nao tinha
nenhuma pendencia ou debitos aministrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza
tributaria, incritos ou não na Divida Ativa. E no dia do Presente pregão( a data que a licitante tem que está
regularizada) a Licitante estáva e está com sua Certidao Ativia e sem debitos conforme consuta junto a
Secretaria de Estado da Fazenda.

02/08/2021 - 17:08:43 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE, se atente a certidão anexada no processo de habilitação da empresa NB
AUTOMOVÉIS, peço ao senhor que o consulte a certidão estadual de natureza tributária enviada ao
processo que a mesma foi emitida no dia 15/06/2021 as 17:20:27 e foi cassada no dia 27/06/2021 as
05:16:18.

02/08/2021 - 17:17:19 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido porem a diligencia para anexar a proposta readequada dentro do prazo estimado ficará disponível
no sistema. Amanhã, 03/08/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:00min. Obrigada a todos
uma boa tarde.

02/08/2021 - 17:17:38 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

02/08/2021 - 17:17:38 Sistema Motivo: EXPEDIENTE EXCEDIDO.

03/08/2021 - 09:01:26 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

03/08/2021 - 09:01:26 Sistema Motivo: RETORNO DA SESSÃO.

03/08/2021 - 09:01:54 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, BOM DIA ESTAMOS RETOMANDO NOSSA SESSÃO.

03/08/2021 - 09:03:39 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/08/2021 - 09:03:39 Sistema Motivo: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM DO
EDITAL 10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

03/08/2021 - 09:03:39 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com valor
unitário de R$ 70.000,00.

03/08/2021 - 09:05:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:04 do dia 03/08/2021.

03/08/2021 - 09:05:34 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE PARA CONTRATAÇÃO PRECISAMOS QUE O VEICULO ESTEJE NO
VALOR MÉDIO , TERIA POSSIBILIDADE DA LICITANTE NEGOCIAR SEU PREÇO . ESTA ABERTO
PRAZO DE 02(DUAS) HORAS PARA NEGOCIAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

03/08/2021 - 09:05:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 03/08/2021.

03/08/2021 - 09:05:55 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

03/08/2021 - 09:15:28 Sistema O fornecedor NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/08/2021 - 09:36:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

03/08/2021 - 09:36:02 Sistema Intenção: Bom dia, As nossas consultas são realizadas no site da Secretaria da Fazenda através do CPNJ
ou Inscrição estadual da Licitante. No momento da consulta a mesma estava habilitada e com vencimento
para 12/ 12/ 2021 se posteriormente a mesma foi cassada, só consigo verificar no sistema através de uma
nova consulta, correto! Se verificarmos através de uma nova consulta , através do CPNJ ou Inscrição
estadual é possível vericar que a licitante estava com a certidão ativa na data do pregão o que é exigido
conforme o edital, ou seja, no dia do inicio do pregão a licitante estava e está com sua certidão ativa, a
cassação da mesma por um período que não interfere ( prejudica) na sua disputa no pregão, não deveria ser
julgado como motivo que a deixe inabilitado para o item requerido. Inclusive participei de uma licitação
recentemente a qual a contratante verificou junto a secretaria da Fazenda através do CNPJ da Licitante e
havendo NADA Consta a... (CONTINUA)

03/08/2021 - 09:36:02 Sistema (CONT. 1) Licitante ganhou o pregão.

03/08/2021 - 09:36:02 Sistema Justificativa: Em que pese a argumentação o licitante, a mesma não merece acolhida. Veja que a análise de
documentação para qualquer tipo de certame, deve ser realizada considerando a documentação anexada no
sistema. Esta, de responsabilidade dos licitantes. E, neste sentido, a licitante apresentou certidão, cuja
inserção ocorreu por sua inteira e exclusiva responsabilidade. Ora, desta feita, a documentação apresentada
foi a que a aqui recorrente entendeu que deveria ser a que passível de análise e conferência para fins de
habilitação. Partindo deste premissa, o que vale para esta finalidade, análise para habilitação, é o que consta
nos autos. Registre-se que é cediço que a análise de documentação, considera a regularidade das mesmas
no momento do certame. E, no momento da habilitação, a certidão 702021080706653-0 estava cassada.
Como se trata de condição sine qua non para habilitação, a certidão obrigatória cassada, torna-se impeditivo
para o prosseguimento... (CONTINUA)

03/08/2021 - 09:36:02 Sistema (CONT. 1) da licitante no feito. Ante o exposto, conhece do recurso, mas no mérito, manifesta-se pela sua
total improcedência e declara a licitante NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA, INABILITADA.

03/08/2021 - 11:12:24 Sistema O fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

03/08/2021 - 11:12:24 Sistema Motivo: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA.

03/08/2021 - 11:12:24 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PEDRAGON AUTOS LTDA com valor unitário de R$ 79.000,00.

03/08/2021 - 11:15:20 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:12 do dia 03/08/2021.

03/08/2021 - 11:15:20 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE , PEÇO NEGOCIAÇÃO DO DEVIDO ITEM COM UM LANCE MAS
EXPRESSIVO, POIS ESTA ACIMA DO VALOR MÉDIO DE COTAÇÃO. ABRI PRAZO DE 02(DUAS) HORAS
PARA NEGOCIAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

03/08/2021 - 11:15:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 03/08/2021.

03/08/2021 - 11:15:51 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
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03/08/2021 - 11:17:24 Pregoeiro SENHOR LICITANTE PEDRAGON AUTOS LTDA , INFORMO AO SENHOR QUE NÃO HAVENDO
NEGOCIAÇÃO DE UM LANCE MAS EXPRESSIVO AO PREÇO MÉDIO , O ITEM LICITADO SERÁ
FRACASSADO DESTE CERTAME.

03/08/2021 - 13:13:29 Sistema O fornecedor PEDRAGON AUTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

03/08/2021 - 13:13:29 Sistema Motivo: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA.

03/08/2021 - 13:13:48 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/08/2021 às 13:45.

03/08/2021 - 14:05:29 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome Alterado em

Simone Rodrigues Deziderio 22/07/2021 - 18:56:31

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado em

KAMILLA MOURA SILVA 22/07/2021 - 18:56:31

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ 22/07/2021 - 18:56:31

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER 22/07/2021 - 18:56:31

NADIELLY SOUSA ROCHA

Pregoeiro(a)

KAMILLA MOURA SILVA

Apoio

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ

Apoio

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER

Apoio
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