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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - 9/2022-090FMS.

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

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

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

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

Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos
no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”;

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

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaração de Não Emprego de Menor Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

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

Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o
fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem
como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante

Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88 Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05
de outubro de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado

Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

Declaração de Cota de Aprendizagem Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

Declaração de Sustentabilidade Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas
de proteção ao meio ambiente

Declaração de Inexistência de Vínculo com a Admini Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho
técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima
identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III,
da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18

Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm. Federal/Est Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: “Declaro, ainda, que os
meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU
INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X,
da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007

Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou Inidoneid Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de
licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar
com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido
DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.

Declarações Posteriores Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas,
pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de
cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM:
4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE
FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A
15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
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TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

24.618.587/0001-
65

04/01/2023 -
16:08:53

EVEREST SOFT STAR
PRETO

25 1.156,670 R$ 28.916,750 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

04/01/2023 -
19:05:01

FR600 PRETO IBBL/IBBL 25 1.156,000 R$ 28.900,000 Sim

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

Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA 09.565.049/0001-66 60 dias

SHOPPING ENGENHARIA LTDA 24.618.587/0001-65 60 dias

Fornecedores divulgados.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio

ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio

ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO

Apoio



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/01/2023 às 16:02:27.
Código verificador: 426159

Página 1 de 7

ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - 9/2022-090FMS.

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

24/12/2022 10:03 26/12/2022 08:59 02/01/2023 08:59 05/01/2023 08:59 05/01/2023 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 ESPECIFICAÇÃO: MODELO SOFT STAR; TIPO
REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE
DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA
DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS;
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA;
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR;
MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS; CAPACIDADE
TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E
GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO
PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.

1.156,670 25 UND Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/12/2022 EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - REPUBLICADO ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/01/2023 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2022-090FMS.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2022-090FMS..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/01/2023 - 10:38 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

05/01/2023 - 10:40 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

09/01/2023 - 10:19 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-090FMS.

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-090FMS..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 Especificação: MODELO
SOFT STAR; TIPO
REFRIGERADO;
MATERIAL: PLÁSTICO
ABS; COR: PRETO;
CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: DE 02
LITROS; CAPACIDADE
DE FILTRAGEM: 4000L;
CAPACIDADE MÁXIMA
DE ÁGUA: 0,935L/H;
CONSUMO:
5,4KWH/MÊS; PRESSÃO
DE FUNCIONAMENTO: 3
A 40 MCA; SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO:
COMPRESSOR;
MICRAGEM: 5 A 15
MICRAS; CAPACIDADE
TEMPERATURA DA
ÁGUA: NATURAL E
GELADA;
ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA:
8ºC; DIMENSÃO DO
PRODUTO:
39X31X37CM; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
UNIDADE.

Universal Print Comercio
e Serviços de Informatica
LTDA

FR600 PRETO IBBL/IBBL 1.129,000 25 28.225,000

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”;

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

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaração de Não Emprego de Menor Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

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

Declaração de Ciência e Termo de
Responsabilidade

Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o
fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME
RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante

Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88 Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991

Declaração de Cota de Aprendizagem Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

Declaração de Sustentabilidade Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
proteção ao meio ambiente

Declaração de Inexistência de Vínculo com a
Admini

Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal,
consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos
representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU
INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº
13.707/18

Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm.
Federal/Est

Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: “Declaro, ainda, que os meus sócios
gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO
PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134,
inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007

Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou
Inidoneid

Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos
Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação
e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar
ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.

Declarações Posteriores Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de
vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação
durante o mesmo período de vigência contratual

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



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/01/2023 às 16:02:27.
Código verificador: 426159

Página 3 de 7

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM:
4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE
FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A
15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

24.618.587/0001-
65

04/01/2023 -
16:08:53

EVEREST SOFT STAR
PRETO

25 R$ 1.156,670 R$ 28.916,750 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

04/01/2023 -
19:05:01

FR600 PRETO IBBL/IBBL 25 R$ 1.156,000 R$ 28.900,000 Sim

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

Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA 09.565.049/0001-66 60 dias

SHOPPING ENGENHARIA LTDA 24.618.587/0001-65 60 dias

Lances Enviados
0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM:
4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE
FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A
15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

04/01/2023 - 16:08:53 1.156,670 (proposta) 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

04/01/2023 - 19:05:01 1.156,000 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

05/01/2023 - 09:24:21 1.155,000 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

05/01/2023 - 09:33:57 1.154,000 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido
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05/01/2023 - 09:34:26 1.153,000 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

05/01/2023 - 09:43:38 1.100,000 (lance oculto) 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

05/01/2023 - 09:43:49 1.129,000 (lance oculto) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 09/01/2023 - 11:03:26 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica LTDA

PROPOSTA TUCUMÃ correta.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

Universal Print Comercio e
Serviços de Informatica
LTDA

04/01/2023 - 19:04 Deane Alves de Oliveira
Mendes

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

09/01/2023 - 15:30 - - - -

0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL:
PLÁSTICO ABS; COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS;
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H;
CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA;
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS;
CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO:
220V; TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.618.587/0001-65 -
SHOPPING ENGENHARIA
LTDA

09/01/2023 - 15:22:08 Registramos intençao de recurso devido a inabilitação da empresa Shopping
Engenharia e devido ao equipamento ofertado nao atender as especificaçoes do
TR - Vida Útil do Refil:
3.000L ou 6 meses.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado na especificação e descrição do produto no edital, tal exigência não foi atribuída e nem solicitada, informo ao senhor que
a determinada empresa atendeu todos os requisitos estipulados pelo edital. Sendo assim o devido recurso não tem fundamento, logo mais indeferido!

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1339746&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Chat
Data Apelido Frase

05/01/2023 - 09:14:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

05/01/2023 - 09:15:35 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2022-090FMS. Em nome da (Secretaria Municipal de Saúde), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

05/01/2023 - 09:15:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o
resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.

05/01/2023 - 09:18:02 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

05/01/2023 - 09:19:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos
ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos
poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, através de planilhas orçamentarias e notas FISCAIS
onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o
mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e
INABILITADO/DESCLASSIFICADO.

05/01/2023 - 09:19:54 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando o item na rodada! Não deixem para
apresentar seus melhores lances no último instante.

05/01/2023 - 09:20:27 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que mantenham a calma, observem bem o seu devido lance no item!

05/01/2023 - 09:20:41 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/01/2023 - 09:20:41 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/01/2023 - 09:35:43 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

05/01/2023 - 09:42:34 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/01/2023 às 09:47:34.

05/01/2023 - 09:47:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 05/01/2023 às 09:47:34.

05/01/2023 - 09:47:34 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/01/2023 - 10:25:03 Sistema O item 0001 teve como arrematante SHOPPING ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 1.100,000.

05/01/2023 - 10:25:03 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

05/01/2023 - 10:29:22 F. SHOPPING ENGENHAR... Negociação Item 0001: Bom dia! Prezado Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos reduzir mais nosso valor,
devido a distancia para entrega e por se tratar de SRP

05/01/2023 - 10:38:50 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

05/01/2023 - 10:40:42 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

05/01/2023 - 10:40:42 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido
item de acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 15:00 três da tarde, juntamente com portfólio com todas as informações do produto,
assinado pela empresa licitante!

05/01/2023 - 10:50:51 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0001.

05/01/2023 - 15:05:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de
HABILITAÇÃO e suas autenticidades juntamente com as informações do produto através do portfolio
solicitado, e a proposta realinhada. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo
classificado registrado no sistema.

05/01/2023 - 15:06:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A continuação do certame se fará dia 06/01/2022, às 10h:00. Obrigado a todos, e
boa tarde.

05/01/2023 - 15:09:01 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

05/01/2023 - 15:09:01 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: A continuação do certame se fará dia 06/01/2023, às 10h:00. Obrigado a
todos, e boa tarde.

06/01/2023 - 10:03:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O certame continuara suspenso! A continuação do certame se fará dia
09/01/2023, às 10h:00. Obrigado a todos, e bom dia.

09/01/2023 - 10:01:52 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

09/01/2023 - 10:02:09 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:02:09 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

09/01/2023 - 10:03:03 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estamos analisando as documentações de habilitações, logo
estaremos efetuando o julgamento!

09/01/2023 - 10:16:09 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
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09/01/2023 - 10:16:09 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu
ao requisito estipulado pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato constitutivo apresenta somente a terceira
alteração, deixando assim de estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores, o
mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada neste ato.

09/01/2023 - 10:16:09 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:16:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com
lance de R$ 1.129,000.

09/01/2023 - 10:16:18 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato constitutivo apresenta somente a terceira
alteração, deixando assim de estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores, o
mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG Ativo Total / Passivo Circulante Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada neste ato.

09/01/2023 - 10:17:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 duas horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

09/01/2023 - 10:18:46 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido item de
acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 12:20, juntamente com portfólio com todas as informações do produto, assinado
pela empresa licitante!

09/01/2023 - 10:19:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:20 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 10:19:08 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido
item de acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 12:20, NO CHAT.

09/01/2023 - 10:19:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 10:19:30 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido
item de acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 12:20, juntamente com portfólio com todas as informações do produto, assinado
pela empresa licitante!

09/01/2023 - 10:27:34 F. Universal Print C... Negociação Item 0001: infelizmente estamos no nosso menor preço

09/01/2023 - 11:03:26 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 11:05:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, retornaremos as 14:00 hrs, informo
que não ocorrera nenhuma inclusão de eventos por parte deste pregoeiro. Obrigado e boa noite a todos!

09/01/2023 - 14:09:07 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, fiquem atentos ao chat! Logo mais estaremos efetuando o julgamento.

09/01/2023 - 14:59:44 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de
Informatica LTDA.

09/01/2023 - 14:59:54 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de
interesse em interpor recurso.

09/01/2023 - 15:00:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às 15:30.

09/01/2023 - 15:22:08 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

09/01/2023 - 15:47:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

09/01/2023 - 15:47:30 Sistema Intenção: Registramos intençao de recurso devido a inabilitação da empresa Shopping Engenharia e devido
ao equipamento ofertado nao atender as especificaçoes do TR - Vida Útil do Refil: 3.000L ou 6 meses.

09/01/2023 - 15:47:30 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado na especificação e descrição do produto no edital,
tal exigência não foi atribuída e nem solicitada, informo ao senhor que a determinada empresa atendeu todos
os requisitos estipulados pelo edital. Sendo assim o devido recurso não tem fundamento, logo mais
indeferido!

09/01/2023 - 15:47:51 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), 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. Grato. Igor Lima dos
Santos; Pregoeiro.

09/01/2023 - 15:47:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio
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ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio

ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO

Apoio
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SUSPENSÕES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - 9/2022-090FMS.

Suspensões/Reinícios
Evento Data Motivo Arquivo

Suspensão 05/01/2023 - 15:09:01 Ofício --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: A continuação do certame se fará dia 06/01/2023, às 10h:00. Obrigado a todos, e boa tarde.

Reinício 09/01/2023 - 10:02:09 -- --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.
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RANKING DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - 9/2022-090FMS.

0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM:
4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE
FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A
15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE. | Valor de Referência: 1.156,670
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo LC 123/2006

SHOPPING ENGENHARIA LTDA
(Desc/Inab/Rejeitado)

24.618.587/0001-65 R$ 1.100,000 25 EVEREST SOFT STAR
PRETO

ME Sim

Universal Print Comercio e
Serviços de Informatica LTDA

09.565.049/0001-66 R$ 1.129,000 25 FR600 PRETO IBBL/IBBL Ltda/Eireli Sim
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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - 9/2022-090FMS.

Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento
09.565.049/0001-66 - Endereço: Avenida Primeiro de Janeiro - CEP: 77.803-140 - UF: TO - Município:
Araguaína - Telefone: (63) 3421-4423
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0001 ESPECIFICAÇÃO: MODELO SOFT STAR; TIPO
REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE
DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA
DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS;
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA;
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR;
MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS; CAPACIDADE
TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E
GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO
PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.

FR600 PRETO IBBL/IBBL 25 UND R$ 1.129,000 28.225,000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 28.225,000

Valor Total: R$ 28.225,000
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Eletrônico - 9/2022-090FMS.

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

24/12/2022 10:03 26/12/2022 08:59 02/01/2023 08:59 05/01/2023 08:59 05/01/2023 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 ESPECIFICAÇÃO: MODELO SOFT STAR; TIPO
REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE
DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA
DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS;
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA;
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR;
MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS; CAPACIDADE
TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E
GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO
PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.

1.156,670 25 UND Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/12/2022 EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - REPUBLICADO ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/01/2023 - 10:25 Negociação aberta para o processo
9/2022-090FMS.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2022-090FMS..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/01/2023 - 10:38 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

05/01/2023 - 10:40 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

09/01/2023 - 10:19 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-090FMS.

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-090FMS..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 Especificação: MODELO
SOFT STAR; TIPO
REFRIGERADO;
MATERIAL: PLÁSTICO
ABS; COR: PRETO;
CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: DE 02
LITROS; CAPACIDADE
DE FILTRAGEM: 4000L;
CAPACIDADE MÁXIMA
DE ÁGUA: 0,935L/H;
CONSUMO:
5,4KWH/MÊS; PRESSÃO
DE FUNCIONAMENTO: 3
A 40 MCA; SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO:
COMPRESSOR;
MICRAGEM: 5 A 15
MICRAS; CAPACIDADE
TEMPERATURA DA
ÁGUA: NATURAL E
GELADA;
ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA:
8ºC; DIMENSÃO DO
PRODUTO:
39X31X37CM; UNIDADE
DE FORNECIMENTO:
UNIDADE.

Universal Print Comercio
e Serviços de Informatica
LTDA

FR600 PRETO IBBL/IBBL 1.129,000 25 28.225,000

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”;

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

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaração de Não Emprego de Menor Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

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

Declaração de Ciência e Termo de
Responsabilidade

Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o
fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME
RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante

Declaração de Atendimento ao art. 5º da CF/88 Declaro para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, que não possuo em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

Declaração de Atendimento art. 93 da lei nº 8.213, Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendi às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991

Declaração de Cota de Aprendizagem Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT

Declaração de Sustentabilidade Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
proteção ao meio ambiente

Declaração de Inexistência de Vínculo com a
Admini

Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal,
consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos
representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU
INDIRETA do Município de Tucumã-PA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº
13.707/18

Decl. de Inexis. de Vínculo com a Adm.
Federal/Est

Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública Federal e Estadual: “Declaro, ainda, que os meus sócios
gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO
PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134,
inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007

Decl. de Inexis. Suspensão Temporária ou
Inidoneid

Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos
Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação
e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Adm., assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar
ou contratar com a Adm. Federal, Estadual e Municipal.

Declarações Posteriores Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de
vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação
durante o mesmo período de vigência contratual

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.
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* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM:
4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE
FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A
15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

24.618.587/0001-
65

04/01/2023 -
16:08:53

EVEREST SOFT STAR
PRETO

25 R$ 1.156,670 R$ 28.916,750 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

04/01/2023 -
19:05:01

FR600 PRETO IBBL/IBBL 25 R$ 1.156,000 R$ 28.900,000 Sim

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

Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA 09.565.049/0001-66 60 dias

SHOPPING ENGENHARIA LTDA 24.618.587/0001-65 60 dias

Lances Enviados
0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL: PLÁSTICO ABS;
COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS; CAPACIDADE DE FILTRAGEM:
4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H; CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE
FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A
15 MICRAS; CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO: 220V;
TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM; UNIDADE DE
FORNECIMENTO: UNIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

04/01/2023 - 16:08:53 1.156,670 (proposta) 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

04/01/2023 - 19:05:01 1.156,000 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

05/01/2023 - 09:24:21 1.155,000 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

05/01/2023 - 09:33:57 1.154,000 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido
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05/01/2023 - 09:34:26 1.153,000 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

05/01/2023 - 09:43:38 1.100,000 (lance oculto) 24.618.587/0001-65 - SHOPPING
ENGENHARIA LTDA

Cancelado - SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante
SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao requisito estipulado
pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato
constitutivo apresenta somente a terceira alteração, deixando assim de
estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores,
o mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido
tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe
outra medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada
neste ato. 09/01/2023 10:16:09

05/01/2023 - 09:43:49 1.129,000 (lance oculto) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 09/01/2023 - 11:03:26 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica LTDA

PROPOSTA TUCUMÃ correta.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

Universal Print Comercio e
Serviços de Informatica
LTDA

04/01/2023 - 19:04 Deane Alves de Oliveira
Mendes

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

09/01/2023 - 15:30 - - - -

0001 - Especificação: MODELO SOFT STAR; TIPO REFRIGERADO; MATERIAL:
PLÁSTICO ABS; COR: PRETO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: DE 02 LITROS;
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 4000L; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 0,935L/H;
CONSUMO: 5,4KWH/MÊS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 MCA;
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR; MICRAGEM: 5 A 15 MICRAS;
CAPACIDADE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E GELADA; ALIMENTAÇÃO:
220V; TEMPERATURA MÍNINA: 8ºC; DIMENSÃO DO PRODUTO: 39X31X37CM;
UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.618.587/0001-65 -
SHOPPING ENGENHARIA
LTDA

09/01/2023 - 15:22:08 Registramos intençao de recurso devido a inabilitação da empresa Shopping
Engenharia e devido ao equipamento ofertado nao atender as especificaçoes do
TR - Vida Útil do Refil:
3.000L ou 6 meses.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado na especificação e descrição do produto no edital, tal exigência não foi atribuída e nem solicitada, informo ao senhor que
a determinada empresa atendeu todos os requisitos estipulados pelo edital. Sendo assim o devido recurso não tem fundamento, logo mais indeferido!

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1339746&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6912943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/01/2023 às 16:02:59.
Código verificador: 42615F

Página 5 de 7

Chat
Data Apelido Frase

05/01/2023 - 09:14:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia, agradeço pela participação de todos!

05/01/2023 - 09:15:35 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº.
9/2022-090FMS. Em nome da (Secretaria Municipal de Saúde), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

05/01/2023 - 09:15:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que fiquem conectados e atentos ao chat, logo estarei informando o
resultado de análise das PROPOSTAS INICIAIS.

05/01/2023 - 09:18:02 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

05/01/2023 - 09:18:27 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

05/01/2023 - 09:19:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que o devido licitante que ofertar lances INEXEQUIVEIS nos devidos
ITENS desse certame, será aberto uma DILIGÊNCIA para então o mesmo comprovar que os produtos
poderão ser entregues a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, através de planilhas orçamentarias e notas FISCAIS
onde por sua vez deverá constar que o valor comprado e menor que o valor de lance no certame. Pois se o
mesmo não conseguir será PENALISADO DE ACORDO COM A LEI 8666/93, e
INABILITADO/DESCLASSIFICADO.

05/01/2023 - 09:19:54 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa, liberando o item na rodada! Não deixem para
apresentar seus melhores lances no último instante.

05/01/2023 - 09:20:27 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que mantenham a calma, observem bem o seu devido lance no item!

05/01/2023 - 09:20:41 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/01/2023 - 09:20:41 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/01/2023 - 09:35:43 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

05/01/2023 - 09:42:34 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 05/01/2023 às 09:47:34.

05/01/2023 - 09:47:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 05/01/2023 às 09:47:34.

05/01/2023 - 09:47:34 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/01/2023 - 10:25:03 Sistema O item 0001 teve como arrematante SHOPPING ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 1.100,000.

05/01/2023 - 10:25:03 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

05/01/2023 - 10:29:22 F. SHOPPING ENGENHAR... Negociação Item 0001: Bom dia! Prezado Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos reduzir mais nosso valor,
devido a distancia para entrega e por se tratar de SRP

05/01/2023 - 10:38:50 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

05/01/2023 - 10:40:42 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 05/01/2023 às 15:00.

05/01/2023 - 10:40:42 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido
item de acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 15:00 três da tarde, juntamente com portfólio com todas as informações do produto,
assinado pela empresa licitante!

05/01/2023 - 10:50:51 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0001.

05/01/2023 - 15:05:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estaremos imprimindo e analisando as devidas documentações de
HABILITAÇÃO e suas autenticidades juntamente com as informações do produto através do portfolio
solicitado, e a proposta realinhada. Caso a mesma não esteja habilitada, será convocado o próximo
classificado registrado no sistema.

05/01/2023 - 15:06:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A continuação do certame se fará dia 06/01/2022, às 10h:00. Obrigado a todos, e
boa tarde.

05/01/2023 - 15:09:01 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

05/01/2023 - 15:09:01 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: A continuação do certame se fará dia 06/01/2023, às 10h:00. Obrigado a
todos, e boa tarde.

06/01/2023 - 10:03:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O certame continuara suspenso! A continuação do certame se fará dia
09/01/2023, às 10h:00. Obrigado a todos, e bom dia.

09/01/2023 - 10:01:52 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

09/01/2023 - 10:02:09 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:02:09 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos reabrindo o certame.

09/01/2023 - 10:03:03 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estamos analisando as documentações de habilitações, logo
estaremos efetuando o julgamento!

09/01/2023 - 10:16:09 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
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09/01/2023 - 10:16:09 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu
ao requisito estipulado pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato constitutivo apresenta somente a terceira
alteração, deixando assim de estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores, o
mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe outra
medida a ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada neste ato.

09/01/2023 - 10:16:09 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:16:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA com
lance de R$ 1.129,000.

09/01/2023 - 10:16:18 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Conforme analisado, a licitante SHOPPING ENERGIA SOLAR, NÃO atendeu ao
requisito estipulado pelo edital: 11.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva. Pois o devido ato constitutivo apresenta somente a terceira
alteração, deixando assim de estar consolidada, ou apresentar os outros respectivos atos anteriores, o
mesmo não se constata nos arquivos. Deixou de atender o devido tópico do edital também: 11.4.5. 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: SG Ativo Total / Passivo Circulante Passivo Não Circulante. Sendo assim não cabe outra medida a
ser adotada, senão a sua INABILITAÇÃO declarada neste ato.

09/01/2023 - 10:17:55 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que será aberto prazo de 2 duas horas para negociação e envio da
proposta consolidada de acordo com a classificação do ranking.

09/01/2023 - 10:18:46 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido item de
acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 12:20, juntamente com portfólio com todas as informações do produto, assinado
pela empresa licitante!

09/01/2023 - 10:19:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:20 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 10:19:08 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido
item de acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 12:20, NO CHAT.

09/01/2023 - 10:19:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 10:19:30 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE: Para mais esclarecimentos e constata que a administração recebera o devido
item de acordo com a especificação, será estipulado um prazo horário comercial para negociação e envio da
proposta consolidada até 12:20, juntamente com portfólio com todas as informações do produto, assinado
pela empresa licitante!

09/01/2023 - 10:27:34 F. Universal Print C... Negociação Item 0001: infelizmente estamos no nosso menor preço

09/01/2023 - 11:03:26 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 11:05:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo. No entanto, retornaremos as 14:00 hrs, informo
que não ocorrera nenhuma inclusão de eventos por parte deste pregoeiro. Obrigado e boa noite a todos!

09/01/2023 - 14:09:07 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde, fiquem atentos ao chat! Logo mais estaremos efetuando o julgamento.

09/01/2023 - 14:59:44 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Universal Print Comercio e Serviços de
Informatica LTDA.

09/01/2023 - 14:59:54 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de
interesse em interpor recurso.

09/01/2023 - 15:00:07 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às 15:30.

09/01/2023 - 15:22:08 Sistema O fornecedor SHOPPING ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

09/01/2023 - 15:47:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

09/01/2023 - 15:47:30 Sistema Intenção: Registramos intençao de recurso devido a inabilitação da empresa Shopping Engenharia e devido
ao equipamento ofertado nao atender as especificaçoes do TR - Vida Útil do Refil: 3.000L ou 6 meses.

09/01/2023 - 15:47:30 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE: Conforme analisado na especificação e descrição do produto no edital,
tal exigência não foi atribuída e nem solicitada, informo ao senhor que a determinada empresa atendeu todos
os requisitos estipulados pelo edital. Sendo assim o devido recurso não tem fundamento, logo mais
indeferido!

09/01/2023 - 15:47:51 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), 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. Grato. Igor Lima dos
Santos; Pregoeiro.

09/01/2023 - 15:47:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

IGOR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro

NALMA REIS FÉLIX DA SILVA

Apoio
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ROSLANE ALVES SAMPAIO

Apoio

ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO

Apoio
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