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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Juruti

Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento - SEMPRO
Pregão Eletrônico - 004/2022

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

21/02/2022 10:28 21/02/2022 10:29 07/03/2022 10:00 10/03/2022 09:59 10/03/2022 10:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

21/02/2022 10:29 08/03/2022 10:00 11/03/2022 09:59 11/03/2022 10:00 09/03/2022 09:12 Keydson Francisco Morais
Meireles

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

0001 TRATOR, POTÊNCIA:85 CV, TIPO
COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL, CILINDRADA
MOTOR: MÍNIMO 3.000 CM3, QUANTIDADE
MARCHAS RÉ: MÍNIMO 4UN, QUANTIDADE
MARCHAS FRENTE: MÍNIMO 12UN, TIPO
MOTOR:4 CILINDROS, TRAÇÃO:4X4, TIPO USO:
AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
PLATAFORMA DO, COM CAPOTA E
ESTRUTURA ANTICAPOTAGEM

397.000,00 1 - UN Fracassado

0002 AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA ADUBADEIRA 34.000,00 1 - UN 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

21/02/2022 Edital - PE - 004-2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

10/03/2022 - 11:14 Negociação aberta para o processo
004/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 004/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/03/2022 - 11:41 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2022 às 13:41.

10/03/2022 - 17:04 Documentos solicitados para o
processo 004/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - Trator, potência:85 cv, tipo combustível: óleo diesel, cilindrada motor: mínimo 3.000 cm3,
quantidade marchas ré: mínimo 4un, quantidade marchas frente: mínimo 12un, tipo motor:4 cilindros,
tração:4x4, tipo uso: agrícola, características adicionais: plataforma do, com capota e estrutura
anticapotagem
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

02/03/2022 -
09:05:37

PLUS 90
PLATAFORMADO

LS TRACTOR 1 397.000,00 397.000,00 Não

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

09/03/2022 -
11:57:58

P 90 LS 1 397.000,00 397.000,00 Sim

0000 - aquisição de plantadeira adubadeira
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

09/03/2022 -
22:46:44

JUMIL JUMIL 1 40.000,00 40.000,00 Sim

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

Zucatelli Empreendimentos Ltda 01.241.313/0001-02 90 dias

ALIANCA COMERCIO E S EIRELI 36.634.511/0001-02 90 dias

Lances Enviados
0000 - Trator, potência:85 cv, tipo combustível: óleo diesel, cilindrada motor: mínimo 3.000 cm3,
quantidade marchas ré: mínimo 4un, quantidade marchas frente: mínimo 12un, tipo motor:4 cilindros,
tração:4x4, tipo uso: agrícola, características adicionais: plataforma do, com capota e estrutura
anticapotagem
Data Valor CNPJ Situação

02/03/2022 - 09:05:37 397.000,00 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Diante do exposto no item 7.14.1. Também nas hipóteses
em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. Esta
comissão informa que não conseguimos chegar a um valor que
atendesse a proposta de convênio. 15/03/2022 17:12:48

09/03/2022 - 11:57:58 397.000,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10

10/03/2022 - 10:33:11 396.500,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10

10/03/2022 - 10:39:18 396.300,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Diante do exposto no item 7.14.1. Também nas hipóteses
em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. Esta
comissão informa que não conseguimos chegar a um valor que
atendesse a proposta de convênio. 15/03/2022 17:12:48

10/03/2022 - 10:39:52 396.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10

10/03/2022 - 11:30:39 316.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10

15/03/2022 - 15:36:35 396.000,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Diante do exposto no item 7.14.1. Também nas hipóteses
em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. Esta
comissão informa que não conseguimos chegar a um valor que
atendesse a proposta de convênio. 15/03/2022 17:12:48

0000 - aquisição de plantadeira adubadeira
Data Valor CNPJ Situação

09/03/2022 - 22:46:44 40.000,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10

10/03/2022 - 10:40:33 39.500,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10
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10/03/2022 - 11:28:29 34.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Cancelado - nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da
proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os
requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das
diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório
contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada
14/03/2022 14:12:10

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

15/03/2022 - 17:12:48 Zucatelli Empreendimentos
Ltda

01.241.313/0001-02 Item 0001 - Trator, potência:85 cv, tipo combustível: óleo diesel, cilindrada motor:
mínimo 3.000 cm3, quantidade marchas ré: mínimo 4un, quantidade marchas
frente: mínimo 12un, tipo motor:4 cilindros, tração:4x4, tipo uso: agrícola,
características adicionais: plataforma do, com capota e estrutura anticapotagem

Desclassificação: Diante do exposto no item 7.14.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor. Esta comissão informa que não conseguimos chegar a um valor que atendesse a proposta de convênio.

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

15/03/2022 - 17:32 - - - -

0001 - Trator, potência:85 cv, tipo combustível: óleo diesel, cilindrada motor: mínimo
3.000 cm3, quantidade marchas ré: mínimo 4un, quantidade marchas frente: mínimo
12un, tipo motor:4 cilindros, tração:4x4, tipo uso: agrícola, características adicionais:
plataforma do, com capota e estrutura anticapotagem

0002 - aquisição de plantadeira adubadeira

Chat
Data Apelido Frase

10/03/2022 - 10:17:22 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, informo que estamos enfrentando problemas de internet no Município, mas que
a partir de agora daremos início ao processo.

10/03/2022 - 10:17:57 Pregoeiro Senhores esta comissão irá analisar as propostas cadastradas.

10/03/2022 - 10:18:01 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

10/03/2022 - 10:21:15 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

10/03/2022 - 10:21:15 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto 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.

10/03/2022 - 10:21:15 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

10/03/2022 - 10:21:15 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.

10/03/2022 - 10:31:19 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

10/03/2022 - 10:31:19 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/03/2022 - 10:31:21 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

10/03/2022 - 10:31:21 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/03/2022 - 10:41:53 Sistema O item 0001 foi encerrado.

10/03/2022 - 10:42:35 Sistema O item 0002 foi encerrado.

10/03/2022 - 11:14:16 Sistema O item 0001 teve como arrematante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI - ME com lance de R$ 396.000,00.

10/03/2022 - 11:14:16 Sistema O item 0002 teve como arrematante ALIANCA COMERCIO E S EIRELI - ME com lance de R$ 39.500,00.

10/03/2022 - 11:14:16 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

10/03/2022 - 11:28:29 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 34.000,00.

10/03/2022 - 11:30:39 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 316.000,00.

10/03/2022 - 11:41:18 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2022 às 13:41.

10/03/2022 - 17:00:08 Pregoeiro Senhores licitantes esta comissão informa que estamos enfrentando problemas de conexão com a internet
local e que estávamos sem acesso ao sistema

10/03/2022 - 17:04:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:03 do dia 10/03/2022.
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10/03/2022 - 17:04:08 Sistema Motivo: Senhor licitante que teve suas ofertas regulamente aceitas em 1° lugar nos itens de 01 e 02, com
base no item 7 do edital deverá encaminhar a documentação referente a proposta readequada.

10/03/2022 - 19:10:58 Pregoeiro Boa noite a sessão ficará suspensa, e retornará em 11/03/2022 as 11:00 horas

11/03/2022 - 13:34:14 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes

11/03/2022 - 13:35:08 Pregoeiro Esta Comissão informa que por questão da chuva ouve uma pequena interrupção de internet e não
estavamos conseguindo acesso à plataforma.

11/03/2022 - 13:37:02 Pregoeiro Por tanto esta comissão acha que para não lezar nenhum particpante, resolve suspender este certame e
retornar em 14/03/2022 as 09:00 horas.

14/03/2022 - 11:12:00 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

14/03/2022 - 14:12:10 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi desclassificado no processo.

14/03/2022 - 14:12:10 Sistema Motivo: nlDiante do exposto nonitem 7.3 que do, "o Não envio da proposta ajustada por meio do correio
eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 7.2.2, ou o descumprimento das diligências
determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de
processo sancionatório contra o licitante." Por tanto a empresa encontra-se desclassificada

14/03/2022 - 14:12:10 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 14:12:10 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Zucatelli Empreendimentos Ltda com lance de R$ 396.300,00.

14/03/2022 - 14:12:10 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E S EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 19:11:10 Pregoeiro Boa noite a sessão ficará suspensa, e retornará em 15/03/2021 as 10:00 horas

15/03/2022 - 15:28:54 Pregoeiro Boa tarde senhres Licitantes..

15/03/2022 - 15:30:03 Pregoeiro Esta comissão se desculpa pelo não retorno na hora marcada e informa que estamos em constante perde de
conexão de internet.

15/03/2022 - 15:32:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:52 do dia 15/03/2022.

15/03/2022 - 15:32:49 Sistema Motivo: Senhore licitante você consegue baixar mais seu valor?

15/03/2022 - 15:33:19 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: boa tarde

15/03/2022 - 15:34:39 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: tem valor estimado?

15/03/2022 - 15:35:56 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: podemos negociar com esse valor

15/03/2022 - 15:36:35 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 396.000,00.

15/03/2022 - 16:11:04 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:30 do dia 15/03/2022.

15/03/2022 - 16:11:04 Sistema Motivo: Senhor Licitante, nosso Valor Médio é de 160.000,00 no máximo. Você tem como baixar até este
valor?

15/03/2022 - 16:45:50 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:01 do dia 15/03/2022.

15/03/2022 - 16:45:50 Sistema Motivo: Senhor Licitante, nossa Proposta de convênio é de 219.500,00 total para 02 dois itens (trator e
Plantadeira) e o valor médio para o Trator é de 160.000,00. Tem como você chegar nesse valor?

15/03/2022 - 16:52:19 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: senhor pregoeiro mais no edital o item 01 esta com valor estimado de 397.000,00,
não entendemos

15/03/2022 - 16:55:09 Pregoeiro É porque houve uma nova cotação e os valores aumentaram, porém a proposta de convênio que temos é no
valor de 219.500,00 como já foi informado anteriormente.

15/03/2022 - 16:55:29 Pregoeiro Senhor Licitante você consegue chegar a este valor?

15/03/2022 - 16:55:42 Pregoeiro 160.000,00

15/03/2022 - 16:58:09 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: a Empreza Zucatelli Emprendimento, só pode chegar somente esse valor, devido o
aumento todo mês. mais obrigada pela portunidade

15/03/2022 - 17:00:26 Pregoeiro Esta comissão informa que por não conseguirmos atender o valor médio da Propsota de Convênio, o
processo fracassará e estaremos publicando novamente.

15/03/2022 - 17:12:48 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.

15/03/2022 - 17:12:48 Sistema Motivo: Diante do exposto no item 7.14.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. Esta comissão
informa que não conseguimos chegar a um valor que atendesse a proposta de convênio.

15/03/2022 - 17:12:57 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/03/2022 às 17:32.

15/03/2022 - 17:34:04 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/03/2022 às 14:06:44.
Código verificador: 21D1D1

Página 5 de 5

Katia Vidinho dos Santos

Apoio
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