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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-071PMT

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

06/08/2021 17:53 09/08/2021 08:59 18/08/2021 08:59 23/08/2021 08:59 23/08/2021 09:00

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

0001 MADERITE 110X220X12MM 89,63 500,0000 - UND Fracassado

0002 MADERITE 110X220X14MM 106,76 500,0000 - 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

06/08/2021 11. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/08/2021 - 09:31 Negociação aberta para o processo
9/2021-071PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 09:32 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 09:32 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 15:50 Negociação aberta no processo 9/2021-
071PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 15:51 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-071PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 15:51 Negociação aberta no processo 9/2021-
071PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 15:52 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-071PMT

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 17:17 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-071PMT

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 MADERITE
110X220X12MM

0,00 500,0000 0,00

0002 MADERITE
110X220X14MM

0,00 500,0000 0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - MADERITE 110X220X12MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

21/08/2021 -
22:17:54

MADERITE
110X220X12MM

BARBOSA 500,0000 89,63 44.815,00 Sim

W.P.O. ELETRICA,
SERVICOS E
CONSTRUTORA
EIRELI

18.318.910/0001-
82

22/08/2021 -
22:19:33

Maderite
110x220x12mm

FOTPLAC 500,0000 89,63 44.815,00 Sim

0002 - MADERITE 110X220X14MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

21/08/2021 -
22:18:32

MADERITE
110X220X14MM

BARBOSA 500,0000 106,76 53.380,00 Sim

W.P.O. ELETRICA,
SERVICOS E
CONSTRUTORA
EIRELI

18.318.910/0001-
82

22/08/2021 -
22:19:36

Maderite
110x220x14mm

FOTPLAC 500,0000 106,76 53.380,00 Sim

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

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-08 90 dias

W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI 18.318.910/0001-82 60 dias

Lances Enviados
0001 - MADERITE 110X220X12MM
Data Valor CNPJ

21/08/2021 - 22:17:54 89,63 (proposta) 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli

22/08/2021 - 22:19:33 89,63 (proposta) 18.318.910/0001-82 - W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 09:19:50 89,62 18.318.910/0001-82 - W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

0002 - MADERITE 110X220X14MM
Data Valor CNPJ

21/08/2021 - 22:18:32 106,76 (proposta) 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli

22/08/2021 - 22:19:36 106,76 (proposta) 18.318.910/0001-82 - W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 09:20:00 106,75 18.318.910/0001-82 - W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 23/08/2021 - 17:17:11 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli PROPOSTA READEQUADA.pdf

0002 23/08/2021 - 17:17:30 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli PROPOSTA READEQUADA.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=616235&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=616236&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

24/08/2021 - 11:15 - - - -

0001 - MADERITE 110X220X12MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 15:56:07 Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de
nenhuma clínica, e sim de uma Industria de alimentos.

Indeferido

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA
EIRELI! Sendo assim estarei enviando a devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas sinceras desculpas.
Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não
atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 16:13:17 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

24/08/2021 - 10:48:45 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

0002 - MADERITE 110X220X14MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 15:56:16 Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de
nenhuma clínica, e sim de uma Industria de alimentos.

Indeferido

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA
EIRELI! Sendo assim estarei enviando a devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas sinceras desculpas.

Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não
atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 16:13:23 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

24/08/2021 - 10:48:51 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

Chat
Data Apelido Frase

23/08/2021 - 09:02:49 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-071PMT. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

23/08/2021 - 09:03:14 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando as propostas, peço que continuem
conectados, assim que finalizarmos iniciaremos a disputa.

23/08/2021 - 09:03:35 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
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23/08/2021 - 09:04:56 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/08/2021 - 09:04:56 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.

23/08/2021 - 09:04:56 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/08/2021 - 09:04:56 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.

23/08/2021 - 09:06:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que todas as propostas iniciais foram aceitas, e daremos início a
disputa.

23/08/2021 - 09:07:20 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com o previsto na lei.

23/08/2021 - 09:11:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

23/08/2021 - 09:12:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.

23/08/2021 - 09:19:12 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que daremos início a disputa nos devidos itens.

23/08/2021 - 09:19:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 09:19:27 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 09:20:58 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

23/08/2021 - 09:25:37 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

23/08/2021 - 09:29:27 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/08/2021 - 09:29:27 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/08/2021 - 09:30:26 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Etapa de lances encerrada. Agradecemos a participação de todos.

23/08/2021 - 09:31:36 Pregoeiro 15- SENHORES LICITANTES: Informo aos licitantes vencedores, que será estipulado um prazo
definido de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta Readequada.

23/08/2021 - 09:31:48 Sistema O item 0001 teve como arrematante W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 89,62.

23/08/2021 - 09:31:48 Sistema O item 0002 teve como arrematante W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 106,75.

23/08/2021 - 09:31:48 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/08/2021 - 09:32:20 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 09:32:38 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 09:32:38 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo aos licitantes vencedores, que será estipulado um prazo definido
de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta Readequada.

23/08/2021 - 09:35:55 Pregoeiro 18- SENHORES LICITANTES: Informo que estou aguardando o devido horário estipulado para o
anexo da proposta readequado. Logo mais daremos continuidade ao certame. Desde já agradeço pela
compreensão.

23/08/2021 - 09:41:13 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 09:41:20 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 10:38:13 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

23/08/2021 - 13:34:46 Pregoeiro 20- SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas
documentações e propostas realinhadas. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo
classificado registrado no sistema. Fiquem conectados e atentos ao chat.

23/08/2021 - 14:24:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estamos finalizando a análise da documentação de habilitação, que
também serão consultadas suas autenticidades, continuem conectados e atentos ao chat.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado no processo.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema Motivo: Em análise da documentação de habilitação da licitante FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE
CAPACIDADE do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, no qual não consta o CNPJ do mesmo e como foi emitido por
pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo
assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ctht brasil eireli com valor unitário de R$ 89,63.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ctht brasil eireli com valor unitário de R$ 106,76.

23/08/2021 - 15:50:53 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:50 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:50:53 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:51:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:51:22 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:51:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:52 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:51:42 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!
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23/08/2021 - 15:52:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:52:04 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:56:07 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0001.

23/08/2021 - 15:56:16 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0002.

23/08/2021 - 16:06:32 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO da empresa
W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI! Sendo assim estarei enviando a devida
justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas sinceras
desculpas.

23/08/2021 - 16:07:25 Pregoeiro Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA
EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do
LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi
reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema Intenção: Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de nenhuma clínica, e
sim de uma Industria de alimentos.

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO
da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI! Sendo assim estarei enviando a
devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas
sinceras desculpas. Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS
E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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...
(CONTINUA)

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema (CONT. 1) deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema Intenção: Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de nenhuma clínica, e
sim de uma Industria de alimentos.

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO
da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI! Sendo assim estarei enviando a
devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas
sinceras desculpas. Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS
E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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...
(CONTINUA)

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema (CONT. 1) deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

23/08/2021 - 16:13:17 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0001.

23/08/2021 - 16:13:23 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0002.

23/08/2021 - 17:03:29 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para impressão e análise das documentações de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS READEQUADAS das licitantes vencedoras com êxodo e eficiência. Daremos
continuidade ao certame a partir das 9:00hrs, 24/08/21. Obrigado a todos.

23/08/2021 - 17:03:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

23/08/2021 - 17:03:44 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para impressão e análise das documentações
de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS READEQUADAS das licitantes vencedoras com êxodo e eficiência.
Daremos continuidade ao certame a partir das 9:00hrs, 24/08/21. Obri

23/08/2021 - 17:17:11 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 17:17:30 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 17:17:50 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, nossos preços estão no limite. Portanto, não há negociação.

23/08/2021 - 17:18:05 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, nossos preços estão no limite. Portanto, não há negociação.

23/08/2021 - 17:18:48 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0002: A proposta readequada foi encaminhada.

23/08/2021 - 17:18:56 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0001: A proposta readequada foi encaminhada.

24/08/2021 - 09:03:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

24/08/2021 - 09:04:08 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos reabrindo a seção do certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-71PMT. Gostaria de agradecer a todos pela participação e compreensão.

24/08/2021 - 09:04:27 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 09:04:27 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos reabrindo a seção do certame licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº. 9/2021-71PMT. Gostaria de agradecer a todos pela participação e compreensão.

24/08/2021 - 09:06:31 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de
HABILITAÇÃO e propostas realinhadas. Fiquem conectados e atentos ao chat

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor ctht brasil eireli foi inabilitado no processo.
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24/08/2021 - 10:40:47 Sistema Motivo: Em análise da documentação de habilitação da licitante CTHT BRASIL EIRELI - EPP, foi constatada
que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA com as descrições dos devidos itens
exigidos no edital do JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -ME, no qual foi emitido por pessoa jurídica
de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência
do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor ctht brasil eireli foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor ctht brasil eireli foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

24/08/2021 - 10:41:48 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de
interesse em interpor recurso.

24/08/2021 - 10:42:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno,
lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta
(Prefeitura Municipal de Tucumã).

24/08/2021 - 10:42:41 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/08/2021 às 11:15.

24/08/2021 - 10:42:58 Sistema A data limite de intenção de recursos para o processo foi redefinida pelo pregoeiro para 24/08/2021 às 11:15.

24/08/2021 - 10:42:58 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação
de interesse em interpor recurso.

24/08/2021 - 10:48:45 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0001.

24/08/2021 - 10:48:51 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0002.

24/08/2021 - 11:14:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

24/08/2021 - 11:14:36 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:36 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:14:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

24/08/2021 - 11:14:40 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:40 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:14:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

24/08/2021 - 11:14:47 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:47 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:14:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

24/08/2021 - 11:14:51 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:51 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:16:10 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro(a)



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/08/2021 às 13:30:28.
Página 7 de 7

LAIZA ALVES DA COSTA LOPES

Apoio

SARA PEREIRA DE ALMEIDA

Apoio

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES

Apoio
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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-071PMT

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - MADERITE 110X220X12MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

21/08/2021 -
22:17:54

MADERITE
110X220X12MM

BARBOSA 500,0000 89,63 44.815,00 Sim

W.P.O. ELETRICA,
SERVICOS E
CONSTRUTORA
EIRELI

18.318.910/0001-
82

22/08/2021 -
22:19:33

Maderite
110x220x12mm

FOTPLAC 500,0000 89,63 44.815,00 Sim

0002 - MADERITE 110X220X14MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

21/08/2021 -
22:18:32

MADERITE
110X220X14MM

BARBOSA 500,0000 106,76 53.380,00 Sim

W.P.O. ELETRICA,
SERVICOS E
CONSTRUTORA
EIRELI

18.318.910/0001-
82

22/08/2021 -
22:19:36

Maderite
110x220x14mm

FOTPLAC 500,0000 106,76 53.380,00 Sim

Fornecedores divulgados.

Arquivo gerado em 24/08/2021 às 13:30:05

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

LAIZA ALVES DA COSTA LOPES

Apoio
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SARA PEREIRA DE ALMEIDA

Apoio

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES

Apoio
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SUSPENSÕES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-071PMT

Suspensões/Reinícios
Evento Data Motivo Arquivo

Suspensão 23/08/2021 - 17:03:44 Ofício --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para impressão e análise das documentações de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS READEQUADAS das
licitantes vencedoras com êxodo e eficiência. Daremos continuidade ao certame a partir das 9:00hrs, 24/08/21. Obri

Reinício 24/08/2021 - 09:04:27 -- --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos reabrindo a seção do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 9/2021-71PMT. Gostaria de agradecer a
todos pela participação e compreensão.
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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-071PMT

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

06/08/2021 17:53 09/08/2021 08:59 18/08/2021 08:59 23/08/2021 08:59 23/08/2021 09:00

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

0001 MADERITE 110X220X12MM 89,63 500,0000 - UND Fracassado

0002 MADERITE 110X220X14MM 106,76 500,0000 - 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

06/08/2021 11. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

23/08/2021 - 09:31 Negociação aberta para o processo
9/2021-071PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 09:32 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 09:32 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 15:50 Negociação aberta no processo 9/2021-
071PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 15:51 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-071PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 15:51 Negociação aberta no processo 9/2021-
071PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 15:52 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-071PMT

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 17:17 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-071PMT

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-071PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - MADERITE 110X220X12MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

21/08/2021 -
22:17:54

MADERITE
110X220X12MM

BARBOSA 500,0000 89,63 44.815,00 Sim

W.P.O. ELETRICA,
SERVICOS E
CONSTRUTORA
EIRELI

18.318.910/0001-
82

22/08/2021 -
22:19:33

Maderite
110x220x12mm

FOTPLAC 500,0000 89,63 44.815,00 Sim

0000 - MADERITE 110X220X14MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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ctht brasil eireli 35.651.632/0001-
08

21/08/2021 -
22:18:32

MADERITE
110X220X14MM

BARBOSA 500,0000 106,76 53.380,00 Sim

W.P.O. ELETRICA,
SERVICOS E
CONSTRUTORA
EIRELI

18.318.910/0001-
82

22/08/2021 -
22:19:36

Maderite
110x220x14mm

FOTPLAC 500,0000 106,76 53.380,00 Sim

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

ctht brasil eireli 35.651.632/0001-08 90 dias

W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI 18.318.910/0001-82 60 dias

Lances Enviados
0000 - MADERITE 110X220X12MM
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2021 - 22:17:54 89,63 (proposta) 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Cancelado - Em análise da documentação de habilitação da licitante
CTHT BRASIL EIRELI - EPP, foi constatada que a licitante apresentou
01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA com as descrições dos
devidos itens exigidos no edital do JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA -ME, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo
assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 24/08/2021 10:40:47

22/08/2021 - 22:19:33 89,63 (proposta) 18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação de habilitação da licitante
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS
CIRURGICOS LTDA, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, no qual
não consta o CNPJ do mesmo e como foi emitido por pessoa jurídica de
direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu.
não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 23/08/2021 15:49:28

23/08/2021 - 09:19:50 89,62 18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação de habilitação da licitante
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS
CIRURGICOS LTDA, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, no qual
não consta o CNPJ do mesmo e como foi emitido por pessoa jurídica de
direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu.
não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 23/08/2021 15:49:28

0000 - MADERITE 110X220X14MM
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2021 - 22:18:32 106,76 (proposta) 35.651.632/0001-08 - ctht brasil eireli Cancelado - Em análise da documentação de habilitação da licitante
CTHT BRASIL EIRELI - EPP, foi constatada que a licitante apresentou
01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA com as descrições dos
devidos itens exigidos no edital do JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA -ME, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo
assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 24/08/2021 10:40:47

22/08/2021 - 22:19:36 106,76 (proposta) 18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação de habilitação da licitante
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS
CIRURGICOS LTDA, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, no qual
não consta o CNPJ do mesmo e como foi emitido por pessoa jurídica de
direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu.
não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 23/08/2021 15:49:28
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23/08/2021 - 09:20:00 106,75 18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

Cancelado - Em análise da documentação de habilitação da licitante
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS
CIRURGICOS LTDA, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, no qual
não consta o CNPJ do mesmo e como foi emitido por pessoa jurídica de
direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu.
não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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.
Ficando assim a licitante INABILITADA. 23/08/2021 15:49:28

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

24/08/2021 - 11:15 - - - -

0001 - MADERITE 110X220X12MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 15:56:07 Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de
nenhuma clínica, e sim de uma Industria de alimentos.

Indeferido

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA
EIRELI! Sendo assim estarei enviando a devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas sinceras desculpas.
Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não
atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 16:13:17 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

24/08/2021 - 10:48:45 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

0002 - MADERITE 110X220X14MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 15:56:16 Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de
nenhuma clínica, e sim de uma Industria de alimentos.

Indeferido

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA
EIRELI! Sendo assim estarei enviando a devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas sinceras desculpas.

Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não
atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

23/08/2021 - 16:13:23 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido

Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

18.318.910/0001-82 - W.P.O.
ELETRICA, SERVICOS E
CONSTRUTORA EIRELI

24/08/2021 - 10:48:51 Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que
assinou o mesmo utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

Indeferido
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Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o
subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

Chat
Data Apelido Frase

23/08/2021 - 09:02:49 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-071PMT. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

23/08/2021 - 09:03:14 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos analisando as propostas, peço que continuem
conectados, assim que finalizarmos iniciaremos a disputa.

23/08/2021 - 09:03:35 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/08/2021 - 09:04:56 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/08/2021 - 09:04:56 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.

23/08/2021 - 09:04:56 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/08/2021 - 09:04:56 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.

23/08/2021 - 09:06:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que todas as propostas iniciais foram aceitas, e daremos início a
disputa.

23/08/2021 - 09:07:20 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com o previsto na lei.

23/08/2021 - 09:11:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

23/08/2021 - 09:12:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.

23/08/2021 - 09:19:12 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: informamos que daremos início a disputa nos devidos itens.

23/08/2021 - 09:19:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 09:19:27 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 09:20:58 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

23/08/2021 - 09:25:37 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

23/08/2021 - 09:29:27 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/08/2021 - 09:29:27 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/08/2021 - 09:30:26 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Etapa de lances encerrada. Agradecemos a participação de todos.

23/08/2021 - 09:31:36 Pregoeiro 15- SENHORES LICITANTES: Informo aos licitantes vencedores, que será estipulado um prazo
definido de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta Readequada.

23/08/2021 - 09:31:48 Sistema O item 0001 teve como arrematante W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 89,62.

23/08/2021 - 09:31:48 Sistema O item 0002 teve como arrematante W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 106,75.

23/08/2021 - 09:31:48 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/08/2021 - 09:32:20 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 09:32:38 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:40.

23/08/2021 - 09:32:38 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Informo aos licitantes vencedores, que será estipulado um prazo definido
de 2 (duas) horas para negociação e envio da Proposta Readequada.

23/08/2021 - 09:35:55 Pregoeiro 18- SENHORES LICITANTES: Informo que estou aguardando o devido horário estipulado para o
anexo da proposta readequado. Logo mais daremos continuidade ao certame. Desde já agradeço pela
compreensão.

23/08/2021 - 09:41:13 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 09:41:20 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 10:38:13 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, entre 11:30 e 13:30 horas,
permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para
o almoço.

23/08/2021 - 13:34:46 Pregoeiro 20- SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas
documentações e propostas realinhadas. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo
classificado registrado no sistema. Fiquem conectados e atentos ao chat.

23/08/2021 - 14:24:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estamos finalizando a análise da documentação de habilitação, que
também serão consultadas suas autenticidades, continuem conectados e atentos ao chat.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado no processo.
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23/08/2021 - 15:49:28 Sistema Motivo: Em análise da documentação de habilitação da licitante FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE
CAPACIDADE do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, no qual não consta o CNPJ do mesmo e como foi emitido por
pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo
assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ctht brasil eireli com valor unitário de R$ 89,63.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 15:49:28 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ctht brasil eireli com valor unitário de R$ 106,76.

23/08/2021 - 15:50:53 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:50 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:50:53 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:51:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:51:22 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:51:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:52 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:51:42 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:52:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 15:52:04 Sistema Motivo: Enviar proposta Readequada!

23/08/2021 - 15:56:07 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0001.

23/08/2021 - 15:56:16 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0002.

23/08/2021 - 16:06:32 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO da empresa
W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI! Sendo assim estarei enviando a devida
justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas sinceras
desculpas.

23/08/2021 - 16:07:25 Pregoeiro Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA
EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do
LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura não foi
reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema Intenção: Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de nenhuma clínica, e
sim de uma Industria de alimentos.

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO
da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI! Sendo assim estarei enviando a
devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas
sinceras desculpas. Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS
E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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...
(CONTINUA)

23/08/2021 - 16:08:32 Sistema (CONT. 1) deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema Intenção: Boa tarde, está havendo um equívoco. Meu atestado de capacidade não foi de nenhuma clínica, e
sim de uma Industria de alimentos.

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema Justificativa: SENHORES LICITANTES: Informo que ocorreu um equivoco na justificativa da INABILITAÇÃO
da empresa W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI! Sendo assim estarei enviando a
devida justificativa plausível e coerente a sua INABILITAÇÃO. De antemão, afirmo novamente as minhas
sinceras desculpas. Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS
E CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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...
(CONTINUA)

23/08/2021 - 16:08:50 Sistema (CONT. 1) deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante
INABILITADA.

23/08/2021 - 16:13:17 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0001.

23/08/2021 - 16:13:23 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0002.

23/08/2021 - 17:03:29 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para impressão e análise das documentações de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS READEQUADAS das licitantes vencedoras com êxodo e eficiência. Daremos
continuidade ao certame a partir das 9:00hrs, 24/08/21. Obrigado a todos.

23/08/2021 - 17:03:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
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23/08/2021 - 17:03:44 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para impressão e análise das documentações
de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS READEQUADAS das licitantes vencedoras com êxodo e eficiência.
Daremos continuidade ao certame a partir das 9:00hrs, 24/08/21. Obri

23/08/2021 - 17:17:11 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 17:17:30 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

23/08/2021 - 17:17:50 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, nossos preços estão no limite. Portanto, não há negociação.

23/08/2021 - 17:18:05 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, nossos preços estão no limite. Portanto, não há negociação.

23/08/2021 - 17:18:48 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0002: A proposta readequada foi encaminhada.

23/08/2021 - 17:18:56 F. ctht brasil eireli Negociação Item 0001: A proposta readequada foi encaminhada.

24/08/2021 - 09:03:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

24/08/2021 - 09:04:08 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos reabrindo a seção do certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-71PMT. Gostaria de agradecer a todos pela participação e compreensão.

24/08/2021 - 09:04:27 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 09:04:27 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos reabrindo a seção do certame licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº. 9/2021-71PMT. Gostaria de agradecer a todos pela participação e compreensão.

24/08/2021 - 09:06:31 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de
HABILITAÇÃO e propostas realinhadas. Fiquem conectados e atentos ao chat

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor ctht brasil eireli foi inabilitado no processo.

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema Motivo: Em análise da documentação de habilitação da licitante CTHT BRASIL EIRELI - EPP, foi constatada
que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA com as descrições dos devidos itens
exigidos no edital do JC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -ME, no qual foi emitido por pessoa jurídica
de direito privado, a assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência
do edital conforme item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor ctht brasil eireli foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

24/08/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor ctht brasil eireli foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

24/08/2021 - 10:41:48 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de
interesse em interpor recurso.

24/08/2021 - 10:42:11 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno,
lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta
(Prefeitura Municipal de Tucumã).

24/08/2021 - 10:42:41 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/08/2021 às 11:15.

24/08/2021 - 10:42:58 Sistema A data limite de intenção de recursos para o processo foi redefinida pelo pregoeiro para 24/08/2021 às 11:15.

24/08/2021 - 10:42:58 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação
de interesse em interpor recurso.

24/08/2021 - 10:48:45 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0001.

24/08/2021 - 10:48:51 Sistema O fornecedor W.P.O. ELETRICA, SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de
recurso para o item 0002.

24/08/2021 - 11:14:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

24/08/2021 - 11:14:36 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:36 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:14:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

24/08/2021 - 11:14:40 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:40 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:14:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

24/08/2021 - 11:14:47 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:47 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:14:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
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24/08/2021 - 11:14:51 Sistema Intenção: Boa tarde, meu atestado está de acordo com o solicitado, pois a empresa que assinou o mesmo
utilizou a assinatura eletrônica via certificado digital.

24/08/2021 - 11:14:51 Sistema Justificativa: Em análise da documentação de habilitação da licitante W.P.O ELÉTRICA, SERVIÇOS E
CONSTRUTORA EIRELI, foi constatada que a licitante apresentou 01 ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA do LINGUIÇAS ARTESANAIS, no qual foi emitido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura não foi reconhecida de quem o subscreveu. não atendendo assim a exigência do edital conforme
item 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. Ficando assim a licitante INABILITADA.

24/08/2021 - 11:16:10 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome Alterado em

Simone Rodrigues Deziderio 17/08/2021 - 13:01:54

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado em

LAIZA ALVES DA COSTA LOPES 17/08/2021 - 13:01:54

SARA PEREIRA DE ALMEIDA 17/08/2021 - 13:01:54

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES 17/08/2021 - 13:01:54

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro(a)

LAIZA ALVES DA COSTA LOPES

Apoio

SARA PEREIRA DE ALMEIDA

Apoio

WASHIGTON DE SOUZA GUIMARÃES

Apoio
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