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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Tucumã

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-077FME

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

14/09/2021 09:33 14/09/2021 10:00 22/09/2021 08:59 27/09/2021 08:59 27/09/2021 09:00

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

0001 VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE
CARGA LEVE E EQUIPE 0KM ANO 2021
MODELO 2022: ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO
PICAPE CABINE DUPLA 4X4 - TRANSPORTE
DE CARGA LEVE E EQUIPE, 0KM,
FABRICAÇÃO 2021 MODELO 2022, COR
BRANCA, MOTORIZAÇÃO 2.4 OU SUPERIOR,
16 VÁLVULAS, TURBOCOMPRESSOR E
INTERCOOLER, 2.440 CILINDRADAS OU
SUPERIOR POTENCIA 190 CV OU SUPERIOR,
COMBUSTÃO A DIESEL, 4 PORTAS, 5
LUGARES, FREIO ABS COM EBD, AIR BAG
FRONTAL DUPLO, CÂMBIO MANUAL DE 6
MARCHAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 3000MM, LARGURA
MÍNIMA 1785MM, CARGA ÚTIL MÍNIMA 1050KG,
AR CONDICIONADO, VOLANTE COM
REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE,
RODAS ARO 16?. MULTIMÍDIA COM TELA
TOUCH SCREEN DE 7?, VIDROS ELÉTRICOS
NAS 4 PORTAS, TAPETE PARA CARPETE
INTEIRIÇO EM VERNIZ, 4 TAPETES EM
BORRACHA, CAPA PARA BANCOS EM COURO
SINTÉTICO, PROTETOR DE CAÇAMBA
POLIETILENO MACIÇO, CAPOTA MARÍTIMA.

230.666,67 2 - 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

14/09/2021 10. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

27/09/2021 - 09:35 Negociação aberta para o processo
9/2021-077FME

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021-077FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/09/2021 - 09:35 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/09/2021 às 11:35.

27/09/2021 - 13:33 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 T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 27/09/2021
às 14:00, encerrando às 14:05:00.

27/09/2021 - 14:06 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-077FME

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-077FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/09/2021 - 15:05 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-077FME

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-077FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/09/2021 - 10:02 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-077FME

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-077FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE 0KM ANO 2021 MODELO
2022: Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 - Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km,
fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e
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intercooler, 2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4 portas, 5
lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3000mm, largura mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar
condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela
touch screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em
borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba polietileno maciço, capota
marítima.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

20/09/2021 -
10:05:09

MODELO: L200
GL TRITON
VEÍCULO PICK-
UP,

MITSUBISHI 2 234.000,00 468.000,00 Não

MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO
LTDA

06.949.667/0001-
11

25/09/2021 -
21:13:03

L200 TRITON
OUTDOOR GLX
2.4 D 4X4 MT

MITSUBISHI 2 230.000,00 460.000,00 Não

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

27/09/2021 -
07:53:40

L200 TRITON MITSUBISHI 2 265.000,00 530.000,00 Sim

T M SEIXAS ALVES
SOUZA EIRELI

25.221.853/0001-
84

27/09/2021 -
08:48:36

S10 LS chevrolet 2 250.000,00 500.000,00 Sim

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

Zucatelli Empreendimentos Ltda 01.241.313/0001-02 60 dias

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

MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA 06.949.667/0001-11 120 dias

T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI 25.221.853/0001-84 090 dias

Lances Enviados
0000 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE 0KM ANO 2021 MODELO
2022: Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 - Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km,
fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e
intercooler, 2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4 portas, 5
lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3000mm, largura mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar
condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela
touch screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em
borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba polietileno maciço, capota
marítima.
Data Valor CNPJ Situação

20/09/2021 - 10:05:09 234.000,00 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

25/09/2021 - 21:13:03 230.000,00 (proposta) 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 07:53:40 265.000,00 (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. 30/09/2021 12:26:57
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27/09/2021 - 08:48:36 250.000,00 (proposta) 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:08:58 229.900,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:09:37 229.899,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:10:25 229.890,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:11:15 229.889,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:11:24 229.880,00 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. 30/09/2021 12:26:57

27/09/2021 - 09:12:26 229.879,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:12:44 229.850,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:13:16 229.849,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:13:47 229.840,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:14:47 229.835,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03
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27/09/2021 - 09:15:17 229.834,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:16:08 229.774,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:16:13 229.830,00 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. 30/09/2021 12:26:57

27/09/2021 - 09:16:51 227.500,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:17:28 227.450,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:18:16 227.449,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:18:31 227.440,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:18:56 227.000,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:19:10 227.438,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03
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27/09/2021 - 09:19:42 226.990,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:19:48 227.400,00 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. 30/09/2021 12:26:57

27/09/2021 - 09:20:56 226.980,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:21:46 226.940,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:21:58 226.960,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:22:18 225.000,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:22:49 224.999,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:24:24 224.000,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:25:00 223.999,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:26:41 223.900,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31
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27/09/2021 - 09:26:55 223.000,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:27:20 222.999,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:28:16 222.900,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:28:57 222.899,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:29:28 222.000,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:29:52 221.900,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:30:33 221.890,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

27/09/2021 - 09:31:05 220.000,00 25.221.853/0001-84 - T M SEIXAS
ALVES SOUZA EIRELI

Cancelado - Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a
mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não
atendendo a exigência do edital no 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, comprovando ter a licitante fornecido produto
e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos
ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com
firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível
a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes
características. A licitante apresentou sua proposta não compatível com
a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA. 30/09/2021 10:02:07

27/09/2021 - 09:31:38 219.900,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03
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27/09/2021 - 09:31:46 199.900,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do
prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da
proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA. 27/09/2021
13:32:31

27/09/2021 - 09:32:52 210.000,00 06.949.667/0001-11 - MARCOVEL
VEICULOS COMERCIO LTDA

Cancelado - A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões
estaduais de natureza tributária e não tributária vencidas não podendo
ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se
enquadra a grande porte. A mesma apresentou o seu balanço
patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item 9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.
29/09/2021 15:05:03

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

27/09/2021 - 13:32:31 Zucatelli Empreendimentos
Ltda

01.241.313/0001-02 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE
0KM ANO 2021 MODELO 2022: Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4
- Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor
Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e intercooler,
2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4
portas, 5 lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6
marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3000mm, largura
mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar condicionado, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela touch
screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz,
4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba
polietileno maciço, capota marítima.

Desclassificação: Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do prazo no sistema por erro de digitação, sem condições do envio da proposta ficando assim a licitante
DESCLASSIFICADA.

30/09/2021 - 10:02:07 T M SEIXAS ALVES SOUZA
EIRELI

25.221.853/0001-84 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE
0KM ANO 2021 MODELO 2022: Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4
- Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor
Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e intercooler,
2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4
portas, 5 lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6
marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3000mm, largura
mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar condicionado, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela touch
screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz,
4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba
polietileno maciço, capota marítima.

Desclassificação: Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a mesma apresentou o atestado de capacidade técnica incompleto não atendendo a exigência do edital no
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, comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado serviço compatível como o objeto
desta licitação, indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos ao atestado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida
de quem o subscreveu, considerando-se compatível a execução anterior de prestação de serviço com as seguintes características. A licitante apresentou sua proposta não
compatível com a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA.

30/09/2021 - 12:26:57 ALIANCA COMERCIO E S
EIRELI

36.634.511/0001-02 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE
0KM ANO 2021 MODELO 2022: Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4
- Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor
Branca, Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e intercooler,
2.440 cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4
portas, 5 lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6
marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3000mm, largura
mínima 1785mm, carga útil mínima 1050kg, ar condicionado, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela touch
screen de 7?, vidros elétricos nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz,
4 tapetes em borracha, capa para bancos em couro sintético, protetor de caçamba
polietileno maciço, capota marítima.

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.

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

30/09/2021 - 13:00 - - - -

0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - TRANSPORTE DE CARGA LEVE E EQUIPE 0KM
ANO 2021 MODELO 2022: Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 -
Transporte de Carga Leve e Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, turbocompressor e intercooler, 2.440
cilindradas ou superior Potencia 190 CV ou superior, Combustão a Diesel, 4 portas, 5
lugares, freio ABS com EBD, Air bag frontal duplo, câmbio manual de 6 marchas,
direção hidráulica, distância entre eixos mínima de 3000mm, largura mínima 1785mm,
carga útil mínima 1050kg, ar condicionado, volante com regulagem de altura e
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profundidade, rodas aro 16?. Multimídia com tela touch screen de 7?, vidros elétricos
nas 4 portas, tapete para carpete inteiriço em verniz, 4 tapetes em borracha, capa
para bancos em couro sintético, protetor de caçamba polietileno maciço, capota
marítima.

Chat
Data Apelido Frase

27/09/2021 - 09:05:04 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2021-077FME. Em nome do (Secretário de Educação), gostaria de agradecer a todos pela participação.
Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

27/09/2021 - 09:05:11 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

27/09/2021 - 09:07:35 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

27/09/2021 - 09:07:35 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.

27/09/2021 - 09:07:35 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

27/09/2021 - 09:07:35 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.

27/09/2021 - 09:08:14 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o 1Cmenor preço
por Item 1D.

27/09/2021 - 09:08:23 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.

27/09/2021 - 09:08:32 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa do lote.

27/09/2021 - 09:08:39 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

27/09/2021 - 09:08:39 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/09/2021 - 09:09:42 Pregoeiro Iniciada a fase de lances do item.

27/09/2021 - 09:34:54 Sistema O item 0001 foi encerrado.

27/09/2021 - 09:35:18 Sistema O item 0001 teve como arrematante Zucatelli Empreendimentos Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
199.900,00.

27/09/2021 - 09:35:18 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

27/09/2021 - 09:35:44 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/09/2021 às 11:35.

27/09/2021 - 10:00:30 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: bom dia, erramos o preço do lance do veiculo, erro de digitação, deglinamos na
proposta.

27/09/2021 - 10:05:37 Pregoeiro SENHOR LICITANTE ZUCATELLI, INFORMAMOS QUE O TEMPO QUE FOI LIBERADO E AUTOMÁTICO
DO SISTEMA , APÓS VENCER O PRAZO DE 2 HORAS IREMOS DESCLASSIFICAR A MESMA E
CHAMAR A PRÓXIMA LICITANTE COLOCADA.

27/09/2021 - 10:38:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, LEMBRO A TODOS QUE APÓS VENCER O PRAZO DEFINIDO PELO SISTEMA
, A LICITANTE ZUCATELLI SERÁ DESCLASSIFICADA ASSIM COMO FOI SOLICITADO PELA MESMA.

27/09/2021 - 11:48:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Entre 11h:35m e 13h:30m o sistema permanecerá sem a inclusão de eventos por
parte desta pregoeira para que possamos ter o intervalo para o almoço, retornaremos as 13h:30m para
chamar a próxima licitante colocada. Obrigado tenham todos um bom Almoço.

27/09/2021 - 13:32:31 Sistema O fornecedor Zucatelli Empreendimentos Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

27/09/2021 - 13:32:31 Sistema Motivo: Licitante pediu cancelamento do item após a abertura do prazo no sistema por erro de digitação, sem
condições do envio da proposta ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA.

27/09/2021 - 13:32:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA com valor unitário de
R$ 210.000,00.

27/09/2021 - 13:32:31 Sistema Para o item 0001, o fornecedor T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

27/09/2021 - 13:33:38 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor T M
SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 27/09/2021 às 14:00, encerrando às
14:05:00.

27/09/2021 - 14:05:02 Sistema O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

27/09/2021 - 14:06:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:05 do dia 27/09/2021.

27/09/2021 - 14:06:18 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

27/09/2021 - 14:06:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 27/09/2021.

27/09/2021 - 14:06:46 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

27/09/2021 - 15:26:38 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

27/09/2021 - 16:19:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a análise da proposta realinhada, habilitação e
suas autenticidades . A continuação do certame será amanhã 28/09/2021, às 15h:00min. Obrigada a todos,
boa tarde.

27/09/2021 - 16:19:55 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

27/09/2021 - 16:19:55 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a análise da proposta realinhada,
habilitação e suas autenticidades . A continuação do certame será amanhã 28/09/2021, às 15h:00min.
Obrigada a todos, boa tarde.
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28/09/2021 - 15:06:34 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

28/09/2021 - 15:06:34 Sistema Motivo: RETORNO DA SESSÃO

28/09/2021 - 15:07:12 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, BOA TARDE ESTAMOS RETORNANDO NOSSA SESSÃO , PEÇO A TODOS
QUE PERMANECAM CONCTADOS E ATENTOS AO CHAT.

28/09/2021 - 15:07:47 Pregoeiro PEÇO A TODOS QUE PERMANECAM CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT.

28/09/2021 - 15:33:28 Pregoeiro SENHORES LICITANTES,ESTAMOS COM PROBLEMAS DE OSCILAÇÃO COM A INTERNET PARA NÃO
HAVER PREJUIZO AS PARTES, ESSA SESSÃO SERÁ SUSPENSA RETORNAREMOS AMANHÃ
29/09/2021 AS 14:00H. OBRIGADO A TODOS . BOA TARDE.

28/09/2021 - 15:33:53 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

28/09/2021 - 15:33:53 Sistema Motivo: PROBLEMAS COM A INTERNET.

29/09/2021 - 14:38:50 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

29/09/2021 - 14:38:50 Sistema Motivo: RETORNO DA SESSÃO

29/09/2021 - 14:40:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, BOA TARDE ESTAMOS RETORNANDO NOSSA SESSÃO , PEÇO A TODOS
QUE CONTINUEM CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT.

29/09/2021 - 14:42:51 Pregoeiro PEÇO DESCULPAS PELO ATRASO ESTAMOS COM UM PEQUENO PROBLEMA DE INTERNET EM
NOSSO SISTEMA DESDE ONTEM.

29/09/2021 - 14:43:16 Pregoeiro NOVAMENTE PEÇO A TODOS QUE PERMANECAM CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT.

29/09/2021 - 15:05:03 Sistema O fornecedor MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.

29/09/2021 - 15:05:03 Sistema Motivo: A LICITANTE MARCOVEL, Apresentou as certidões estaduais de natureza tributária e não tributária
vencidas não podendo ser aberto prazo para regularização da mesma pós a licitante se enquadra a grande
porte. A mesma apresentou o seu balanço patrimonial faltando seu índice de liquidez desatendendo o item
9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas. Ficando assim a licitante Inabilitada.

29/09/2021 - 15:05:03 Sistema O fornecedor MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

29/09/2021 - 15:05:03 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI com valor unitário de R$
220.000,00.

29/09/2021 - 15:05:26 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:04 do dia 29/09/2021.

29/09/2021 - 15:05:26 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO NO VALOR DO ITEM

29/09/2021 - 15:05:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:04 do dia 29/09/2021.

29/09/2021 - 15:05:47 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

29/09/2021 - 16:01:43 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

29/09/2021 - 16:02:34 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

29/09/2021 - 17:06:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Retornaremos amanhã dia 30/09/2021 dando continuidade ao certame a partir das 10h:00min.
Obrigada a todos uma boa noite.

29/09/2021 - 17:07:18 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

29/09/2021 - 17:07:18 Sistema Motivo: HORÁRIO EXCEDIDO.

30/09/2021 - 10:00:58 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom Dia, estamos retomando a sessão do certame licitatório, estaremos
passando resultado de habilitação e suas autenticidades da licitante colocada, peço aos senhores licitantes
que continuem conectados e atentos ao chat.

30/09/2021 - 10:01:14 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

30/09/2021 - 10:01:14 Sistema Motivo: RETORNO DA SESSÃO.

30/09/2021 - 10:02:07 Sistema O fornecedor T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

30/09/2021 - 10:02:07 Sistema Motivo: Em análise a documentação da licitante T M SEIXAS a mesma apresentou o atestado de capacidade
técnica incompleto não atendendo a exigência do edital no 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,
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta licitação,
indispensável acompanhamento das notas fiscais ou contratos relativos ao atestado, quando for emitido por
ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, considerando-se compatível a
execução anterior de prestação de serviço com as seguintes características. A licitante apresentou sua
proposta não compatível com a descrição exigido no edital. Ficando assim a licitante DESCLASSIFICADA.

30/09/2021 - 10:02:07 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI com valor unitário de R$
227.400,00.

30/09/2021 - 10:02:33 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 30/09/2021.

30/09/2021 - 10:02:33 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

30/09/2021 - 10:02:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 30/09/2021.

30/09/2021 - 10:02:58 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

30/09/2021 - 12:26:57 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/09/2021 - 12:26:57 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.

30/09/2021 - 12:27:26 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2021 às 13:00.

30/09/2021 - 13:08:07 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
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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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