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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-080PMT

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

30/09/2021 10:10 30/09/2021 10:15 07/10/2021 08:59 13/10/2021 08:59 13/10/2021 09:00

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

0001 VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE
EQUIPE
ESPECIFICAÇÃO : VEÍCULO PICAPE CABINE
DUPLA 4X4 ? PARA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE
EQUIPE, 0KM, FABRICAÇÃO 2021 MODELO
2022, COR BRANCA OU PRATA,
MOTORIZAÇÃO 2.4 OU SUPERIOR, 16
VÁLVULAS, INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA
TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER, 2.440
CILINDRADAS OU SUPERIOR, POTENCIA 190
CV OU SUPERIOR, ENTRE EIXO 3.000 MM,
CARGA ÚTIL MÍNIMA 1.000 KG, COMBUSTÃO A
DIESEL, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 75 LITROS
OU SUPERIOR, 4 PORTAS, 5 LUGARES, FREIO
DIANTEIRO DISCO VENTILADO 16? OU
SUPERIOR, ABS COM EBD, TRASEIRO
TAMBOR, TRAÇÃO 4X2 E 4X4, BLOQUEIO
DIFERENCIAL TRASEIRO, BLOQUEIO
DIFERENCIAL CENTRAL, ASSISTENTE DE
FRENAGEM DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE
FRENAGEM AUTÔNOMA, CONTROLE DE
ESTABILIDADE E TRAÇÃO, AIR BAG FRONTAL
DUPLO, AIR BAG LATERAL MOTORISTA E
PASSAGEIRO, AIR BAG JOELHO PARA
MOTORISTA, AIR BAG CORTINA, CÂMBIO
AUTOMÁTICO DE 6 MARCHAS, DIREÇÃO
HIDRÁULICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
MÍNIMA DE 3.000MM, LARGURA MÍNIMA
1820MM, AR CONDICIONADO DIGITAL DUAL
ZONE E CIRCULADOR AR FRESCO TRASEIRO,
VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E
PROFUNDIDADE, RODAS ARO 18?.
MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN DE 7?
COM GPS NATIVO, 2 ENTRADAS USB CÂMERA
DE RÉ, SENSOR DE ESTACIONAMENTO
DIANTEIRO E TRASEIRO SISTEMA DE LUZES
DE RODAGEM EM LED E FARÓIS EM LED,
VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS,
RETROVISORES ELÉTRICOS COM
MONITORAMENTO DE PONTO CEGO E
ASSISTENTE DE MUDANÇA DE FAIXA, 4
TAPETES EM BORRACHA, BANCOS
REVESTIDOS EM COURO, PROTETOR DE
CAÇAMBA POLIETILENO MACIÇO, CAPOTA
MARÍTIMA.

346.000,00 1,0000 - 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

30/09/2021 11. EDITAL. ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

13/10/2021 - 09:20 Negociação aberta para o processo
9/2021-080PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021-080PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2021 - 09:20 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/10/2021 às 11:20.

13/10/2021 - 09:20 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 13/10/2021 às 11:20.
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13/10/2021 - 11:34 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-080PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-080PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/10/2021 - 15:39 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-080PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-080PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/10/2021 - 10:11 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-080PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-080PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/10/2021 - 13:37 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-080PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-080PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos e Transporte de
Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata, Motorização 2.4 ou superior, 16
Válvulas, injeção eletrônica direta turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior,
Potencia 190 CV ou superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro disco ventilado 16? ou
superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4, bloqueio diferencial traseiro, bloqueio
diferencial central, assistente de frenagem de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de
estabilidade e tração, Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos
mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar condicionado digital dual zone e circulador ar fresco
traseiro, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e
traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores
elétricos com monitoramento de ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha,
bancos revestidos em couro, protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

AUTOCAR COMERCIO
DE VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

11/10/2021 -
17:57:35

S10 LTZ 4X4
C/DUPLA DISIEL

GM (GENERAL
MOTORS DO
BRASIL)

1,0000 330.000,00 330.000,00 Sim

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

11/10/2021 -
17:41:53

L200 TRITON
SPORT HPE

MITSUBISHI 1,0000 346.000,00 346.000,00 Não

TATIANA CAPITANIO -
VEICULOS

09.103.941/0001-
25

11/10/2021 -
18:06:12

NISSAN
FRONTIER

NISSAN DO
BRASIL

1,0000 300.000,00 300.000,00 Sim

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

12/10/2021 -
17:24:26

HILUX SRV 4X4
AUT

TOYOTA 1,0000 346.000,00 346.000,00 Sim

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

13/10/2021 -
05:22:06

L200 TRITON
SPORT HPE-S

MITSUBISHI 1,0000 380.000,00 380.000,00 Sim

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

Zucatelli Empreendimentos Ltda 01.241.313/0001-02 60 dias

TATIANA CAPITANIO - VEICULOS 09.103.941/0001-25 60 dias

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

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

AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 07.137.068/0001-66 60 dias

Lances Enviados
0000 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos e Transporte de
Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata, Motorização 2.4 ou superior, 16
Válvulas, injeção eletrônica direta turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior,
Potencia 190 CV ou superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro disco ventilado 16? ou
superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4, bloqueio diferencial traseiro, bloqueio
diferencial central, assistente de frenagem de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de
estabilidade e tração, Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2021 às 16:25:58.
Código verificador: 15E31F

Página 3 de 8

motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos
mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar condicionado digital dual zone e circulador ar fresco
traseiro, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e
traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores
elétricos com monitoramento de ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha,
bancos revestidos em couro, protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima.
Data Valor CNPJ Situação

11/10/2021 - 17:41:53 346.000,00 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

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. 14/10/2021 15:43:50

11/10/2021 - 17:57:35 330.000,00 (proposta) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante AUTOCAR
COMÉRCIO DE VEÍCULOS a licitante apresentou sua proposta
comercial com alguns objetos não compatíveis ao edital citando alguns
deles que são: freio dianteiro disco ventilado 16, bloqueio diferencial
traseiro, bloqueio diferencial central, Air bag joelho para motorista,
direção hidráulica, ar condicionado digital dual zone e Circulador ar
fresco traseiro, ajuste de profundidade do volante, GPS nativo, 2
entradas USB, sistema de luzes de rodagem em Led e faróis em Led e
monitoramento de ponto cego. Ficando assim a licitante
Desclassificada. 13/10/2021 15:38:15

11/10/2021 - 18:06:12 300.000,00 (proposta) 09.103.941/0001-25 - TATIANA
CAPITANIO - VEICULOS

Cancelado - Em analise a documentação da licitante TATIANA
CAPITANIO- VEICULOS a licitante apresentou a sua proposta
comercial não atendendo ao item exigido no edital apresentando um
veículo com distância entre eixos menor que 3.000 mm que é o
tamanho exigido pelo edital. A mesma apresentou um atestado de
Capacidade Técnica que neles os atestados não são compatíveis com
os contratos anexados desatendendo ao 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 . Ficando assim a licitante
Inabilitada. 13/10/2021 11:32:51

12/10/2021 - 17:24:26 346.000,00 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

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. 14/10/2021 12:11:20

13/10/2021 - 05:22:06 380.000,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante ALIANÇA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante apresentou um atestado de
capacidade técnica não compatível a sua NF anexada, sendo o
atestado do dia 19/06/2020 da prefeitura municipal de Santarém-PA e a
NF anexada do dia 22/12/2020 sendo da Câmara municipal de Aurora
do Pará descumprindo o 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 .
Para avisos de informações a licitante está com sua certidão federal
vencida desde o dia 03/10/2021, e sua certidão estadual de natureza
tributaria CASSADA desde o dia 25/09/2021 as 13:41:44. Por tanto não
atendendo ao item do edital de seu atestado de capacidade técnica a
licitante ficando assim DESCLASSIFICADA. 14/10/2021 10:10:41

13/10/2021 - 09:10:37 345.900,00 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

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. 14/10/2021 12:11:20

13/10/2021 - 09:14:46 345.800,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante ALIANÇA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante apresentou um atestado de
capacidade técnica não compatível a sua NF anexada, sendo o
atestado do dia 19/06/2020 da prefeitura municipal de Santarém-PA e a
NF anexada do dia 22/12/2020 sendo da Câmara municipal de Aurora
do Pará descumprindo o 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 .
Para avisos de informações a licitante está com sua certidão federal
vencida desde o dia 03/10/2021, e sua certidão estadual de natureza
tributaria CASSADA desde o dia 25/09/2021 as 13:41:44. Por tanto não
atendendo ao item do edital de seu atestado de capacidade técnica a
licitante ficando assim DESCLASSIFICADA. 14/10/2021 10:10:41
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14/10/2021 - 14:06:28 345.000,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

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. 14/10/2021 15:43:50

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

13/10/2021 - 11:32:51 TATIANA CAPITANIO -
VEICULOS

09.103.941/0001-25 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos
e Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta
turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou
superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro
disco ventilado 16? ou superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4,
bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, assistente de frenagem
de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração,
Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar
condicionado digital dual zone e circulador ar fresco traseiro, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis
em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com monitoramento de
ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos
revestidos em couro, protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima.

Desclassificação: Em analise a documentação da licitante TATIANA CAPITANIO- VEICULOS a licitante apresentou a sua proposta comercial não atendendo ao item exigido no
edital apresentando um veículo com distância entre eixos menor que 3.000 mm que é o tamanho exigido pelo edital. A mesma apresentou um atestado de Capacidade Técnica
que neles os atestados não são compatíveis com os contratos anexados desatendendo ao 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 . Ficando assim a licitante Inabilitada.

13/10/2021 - 15:38:15 AUTOCAR COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-66 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos
e Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta
turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou
superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro
disco ventilado 16? ou superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4,
bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, assistente de frenagem
de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração,
Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar
condicionado digital dual zone e circulador ar fresco traseiro, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis
em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com monitoramento de
ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos
revestidos em couro, protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima.

Desclassificação: Em analise a documentação da licitante AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS a licitante apresentou sua proposta comercial com alguns objetos não
compatíveis ao edital citando alguns deles que são: freio dianteiro disco ventilado 16, bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, Air bag joelho para motorista,
direção hidráulica, ar condicionado digital dual zone e Circulador ar fresco traseiro, ajuste de profundidade do volante, GPS nativo, 2 entradas USB, sistema de luzes de rodagem
em Led e faróis em Led e monitoramento de ponto cego. Ficando assim a licitante Desclassificada.

14/10/2021 - 10:10:41 ALIANCA COMERCIO E S
EIRELI

36.634.511/0001-02 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos
e Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta
turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou
superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro
disco ventilado 16? ou superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4,
bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, assistente de frenagem
de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração,
Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar
condicionado digital dual zone e circulador ar fresco traseiro, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis
em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com monitoramento de
ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos
revestidos em couro, protetor de caçamba polietileno maciço, capota marítima.

Desclassificação: Em analise a documentação da licitante ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante apresentou um atestado de capacidade técnica não compatível a
sua NF anexada, sendo o atestado do dia 19/06/2020 da prefeitura municipal de Santarém-PA e a NF anexada do dia 22/12/2020 sendo da Câmara municipal de Aurora do Pará
descumprindo o 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 .
Para avisos de informações a licitante está com sua certidão federal vencida desde o dia 03/10/2021, e sua certidão estadual de natureza tributaria CASSADA desde o dia
25/09/2021 as 13:41:44. Por tanto não atendendo ao item do edital de seu atestado de capacidade técnica a licitante ficando assim DESCLASSIFICADA.
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14/10/2021 - 12:11:20 TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

32.426.859/0001-53 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos
e Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta
turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou
superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro
disco ventilado 16? ou superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4,
bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, assistente de frenagem
de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração,
Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar
condicionado digital dual zone e circulador ar fresco traseiro, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis
em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com monitoramento de
ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos
revestidos em couro, 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.

14/10/2021 - 15:43:50 Zucatelli Empreendimentos
Ltda

01.241.313/0001-02 Item 0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTE DE EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos
e Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta
turbocompressor e intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou
superior, entre eixo 3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel,
tanque de combustível 75 litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro
disco ventilado 16? ou superior, ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4,
bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, assistente de frenagem
de emergência, sistema de frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração,
Air bag frontal duplo, air bag lateral motorista e passageiro, air bag joelho para
motorista, air bag cortina, câmbio automático de 6 marchas, direção hidráulica,
distância entre eixos mínima de 3.000mm, largura mínima 1820mm, ar
condicionado digital dual zone e circulador ar fresco traseiro, volante com
regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?. Multimídia com tela touch
screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de ré, sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led e faróis
em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com monitoramento de
ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em borracha, bancos
revestidos em couro, 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

14/10/2021 - 16:20 - - - -

0001 - VEÍCULO PICAPE 4X4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE DE
EQUIPE
Especificação : Veículo Picape cabine dupla 4X4 ? Para Serviços Administrativos e
Transporte de Equipe, 0km, fabricação 2021 modelo 2022, cor Branca ou prata,
Motorização 2.4 ou superior, 16 Válvulas, injeção eletrônica direta turbocompressor e
intercooler, 2.440 cilindradas ou superior, Potencia 190 CV ou superior, entre eixo
3.000 mm, carga útil mínima 1.000 kg, Combustão a Diesel, tanque de combustível 75
litros ou superior, 4 portas, 5 lugares, freio dianteiro disco ventilado 16? ou superior,
ABS com EBD, traseiro tambor, tração 4x2 e 4x4, bloqueio diferencial traseiro,
bloqueio diferencial central, assistente de frenagem de emergência, sistema de
frenagem autônoma, controle de estabilidade e tração, Air bag frontal duplo, air bag
lateral motorista e passageiro, air bag joelho para motorista, air bag cortina, câmbio
automático de 6 marchas, direção hidráulica, distância entre eixos mínima de
3.000mm, largura mínima 1820mm, ar condicionado digital dual zone e circulador ar
fresco traseiro, volante com regulagem de altura e profundidade, rodas aro 18?.
Multimídia com tela touch screen de 7? com GPS nativo, 2 entradas USB câmera de
ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro sistema de luzes de rodagem em led
e faróis em led, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos com
monitoramento de ponto cego e assistente de mudança de faixa, 4 tapetes em
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borracha, bancos revestidos em couro, protetor de caçamba polietileno maciço,
capota marítima.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.137.068/0001-66 -
AUTOCAR COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI

13/10/2021 - 16:29:14 MANIVESTAMOS RECURSO PELO DEIRECIONAMENTO DO ITEM LICITADO
POIS AS EMPRESAS CONCORRENTES INABILIDATAS DO PROCESSO
OFERECERAM VEICULOS SIMILARES E SUPERIOS AO EDITAL DO TERMO
DE REFERENCIA E MESMO ASSIM FORAM INABILITADAS DESMOSTRANDO
INTERES PARTICULAR EM UM MODELO DE CARRO ESPECIFIFCO OS
INTENS APONTADOS PELO PREGFOEIRO SÃO SUPERIORES AO DO
CONCORRENTE MAIS MESMO ASSIM FOMOS INABLITADOS . Licitação de
objeto de natureza divisível. Considerações. (...) 4. Antecipadamente, saliento que
a descrição minuciosa ou a indicação de marca
podem conduzir a uma inaceitável restrição a competitividade do certame.
Entretanto a indicação de marca somente pode ser aceita em casos de
padronização,
desde que devidamente justificada a opção realizada.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE SE ATENTE AO EDITAL DO ITEM LICITADO E A SUA PROPOSTA.

Chat
Data Apelido Frase

13/10/2021 - 09:02:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom Dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-080PMT. Em nome do (Prefeito Municipal Dr. Celso Lopes), gostaria de agradecer a
todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

13/10/2021 - 09:03:37 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

13/10/2021 - 09:08:01 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

13/10/2021 - 09:08:01 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.

13/10/2021 - 09:08:01 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

13/10/2021 - 09:08:01 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.

13/10/2021 - 09:09:09 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o 1Cmenor preço
por Item 1D.

13/10/2021 - 09:09:22 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.

13/10/2021 - 09:09:31 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa do item.

13/10/2021 - 09:09:36 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 09:09:36 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2021 - 09:19:38 Sistema O item 0001 foi encerrado.

13/10/2021 - 09:20:01 Sistema O item 0001 teve como arrematante TATIANA CAPITANIO - VEICULOS - EPP/SS com valor unitário de R$
300.000,00.

13/10/2021 - 09:20:01 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

13/10/2021 - 09:20:34 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/10/2021 às 11:20.

13/10/2021 - 09:20:54 Sistema A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 13/10/2021 às 11:20.

13/10/2021 - 09:20:54 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

13/10/2021 - 09:42:34 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

13/10/2021 - 11:32:51 Sistema O fornecedor TATIANA CAPITANIO - VEICULOS foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/10/2021 - 11:32:51 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante TATIANA CAPITANIO- VEICULOS a licitante apresentou a
sua proposta comercial não atendendo ao item exigido no edital apresentando um veículo com distância
entre eixos menor que 3.000 mm que é o tamanho exigido pelo edital. A mesma apresentou um atestado de
Capacidade Técnica que neles os atestados não são compatíveis com os contratos anexados desatendendo
ao 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... (CONTINUA)

13/10/2021 - 11:32:51 Sistema (CONT. 1) compatível a execução anterior de prestação de serviço . Ficando assim a licitante Inabilitada.

13/10/2021 - 11:32:51 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI com valor unitário
de R$ 330.000,00.

13/10/2021 - 11:33:27 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:32 do dia 13/10/2021.

13/10/2021 - 11:33:27 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

13/10/2021 - 11:34:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:32 do dia 13/10/2021.

13/10/2021 - 11:34:52 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA JUNTAMENTE COM PORTFOLIO.

13/10/2021 - 12:25:44 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
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13/10/2021 - 14:40:40 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.

13/10/2021 - 15:26:53 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES, PEÇO A TODOS QUE PERMANECAM CONECTADOS E
ATENTOS AO CHAT.

13/10/2021 - 15:38:15 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

13/10/2021 - 15:38:15 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS a licitante
apresentou sua proposta comercial com alguns objetos não compatíveis ao edital citando alguns deles que
são: freio dianteiro disco ventilado 16, bloqueio diferencial traseiro, bloqueio diferencial central, Air bag joelho
para motorista, direção hidráulica, ar condicionado digital dual zone e Circulador ar fresco traseiro, ajuste de
profundidade do volante, GPS nativo, 2 entradas USB, sistema de luzes de rodagem em Led e faróis em Led
e monitoramento de ponto cego. Ficando assim a licitante Desclassificada.

13/10/2021 - 15:38:15 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI com valor unitário de R$
345.800,00.

13/10/2021 - 15:39:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:38 do dia 13/10/2021.

13/10/2021 - 15:39:06 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

13/10/2021 - 15:39:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:38 do dia 13/10/2021.

13/10/2021 - 15:39:38 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA JUNTAMENTE COM PORTFOLIO DO OBJETO LICITADO.

13/10/2021 - 15:52:30 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

13/10/2021 - 16:29:14 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0001.

13/10/2021 - 17:41:02 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Amanhã, 14/10/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:00min. Obrigada a todos
uma boa tarde.

13/10/2021 - 17:41:09 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

13/10/2021 - 17:41:09 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa devido nosso horário de expediente já ter se
excedido. Amanhã, 14/10/2021 daremos continuidade ao certame a partir das 09h:00min. Obrigada a todos
uma boa tarde.

14/10/2021 - 09:04:55 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 09:04:55 Sistema Motivo: CONTINUAÇÃO DO CERTAME

14/10/2021 - 09:05:25 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, BOM DIA ESTAMOS RETORNANDO COM NOSSA SESSÃO, SEJAM TODOS
BEM VINDOS .

14/10/2021 - 09:54:44 Pregoeiro SENHORES LICITANTES, PEÇO A TODOS QUE CONTINUEM CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT.

14/10/2021 - 10:10:41 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

14/10/2021 - 10:10:41 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a licitante
apresentou um atestado de capacidade técnica não compatível a sua NF anexada, sendo o atestado do dia
19/06/2020 da prefeitura municipal de Santarém-PA e a NF anexada do dia 22/12/2020 sendo da Câmara
municipal de Aurora do Pará descumprindo o 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... (CONTINUA)

14/10/2021 - 10:10:41 Sistema (CONT. 1) características . Para avisos de informações a licitante está com sua certidão federal vencida
desde o dia 03/10/2021, e sua certidão estadual de natureza tributaria CASSADA desde o dia 25/09/2021 as
13:41:44. Por tanto não atendendo ao item do edital de seu atestado de capacidade técnica a licitante
ficando assim DESCLASSIFICADA.

14/10/2021 - 10:10:41 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 345.900,00.

14/10/2021 - 10:11:17 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:10 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 10:11:17 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

14/10/2021 - 10:11:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 10:11:46 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA ANEXADA AO PORTFOLIO.

14/10/2021 - 12:11:20 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

14/10/2021 - 12:11:20 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.

14/10/2021 - 12:11:20 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Zucatelli Empreendimentos Ltda com valor unitário de R$
346.000,00.

14/10/2021 - 12:12:51 Pregoeiro SENHORES LICITANTES , irei da uma pausa para almoço ate as 13:30h , a partir desse horário estarei
chamando a próxima colocada.

14/10/2021 - 13:36:21 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES, PEÇO A TODOS QUE FIQUEM CONECTADOS E ATENTOS AO
CHAT.

14/10/2021 - 13:36:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:36 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 13:36:49 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

14/10/2021 - 13:37:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 14/10/2021.

14/10/2021 - 13:37:46 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA JUNTAMENTE COM PORTFOLIO E NEGOCIAÇÃO DO
VALOR DO OBJETO LICITADO.

14/10/2021 - 14:06:28 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 345.000,00.

14/10/2021 - 15:43:50 Sistema O fornecedor Zucatelli Empreendimentos Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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14/10/2021 - 15:43:50 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.

14/10/2021 - 15:45:02 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/10/2021 às 16:20.

14/10/2021 - 16:24:41 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão foi fracassado e será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito
municipal Dr. Celso lopes), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de
profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames
futuros. Grata. NADIELLY SOUSA ROCHA, Pregoeira.

14/10/2021 - 16:25:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

14/10/2021 - 16:25:32 Sistema Intenção: MANIVESTAMOS RECURSO PELO DEIRECIONAMENTO DO ITEM LICITADO POIS AS
EMPRESAS CONCORRENTES INABILIDATAS DO PROCESSO OFERECERAM VEICULOS SIMILARES E
SUPERIOS AO EDITAL DO TERMO DE REFERENCIA E MESMO ASSIM FORAM INABILITADAS
DESMOSTRANDO INTERES PARTICULAR EM UM MODELO DE CARRO ESPECIFIFCO OS INTENS
APONTADOS PELO PREGFOEIRO SÃO SUPERIORES AO DO CONCORRENTE MAIS MESMO ASSIM
FOMOS INABLITADOS . Licitação de objeto de natureza divisível. Considerações. (...) 4. Antecipadamente,
saliento que a descrição minuciosa ou a indicação de marca podem conduzir a uma inaceitável restrição a
competitividade do certame. Entretanto a indicação de marca somente pode ser aceita em casos de
padronização, desde que devidamente justificada a opção realizada.

14/10/2021 - 16:25:32 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE SE ATENTE AO EDITAL DO ITEM LICITADO E A SUA PROPOSTA.

14/10/2021 - 16:25:38 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome Alterado em

Simone Rodrigues Deziderio 05/10/2021 - 08:06:18

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado em

KAMILLA MOURA SILVA 05/10/2021 - 08:06:18

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ 05/10/2021 - 08:06:18

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER 05/10/2021 - 08:06:18

NADIELLY SOUSA ROCHA

Pregoeiro(a)

KAMILLA MOURA SILVA

Apoio

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ

Apoio

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER

Apoio


		2021-10-25T13:51:19-0300
	NADIELLY SOUSA ROCHA:03320298240




