
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/12/2022 às 11:41:37.
Código verificador: 3F51B7

Página 1 de 6

Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Juruti

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Registro de Preços Eletrônico - 033/2022

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

28/07/2022 16:12 28/07/2022 16:13 08/08/2022 19:00 11/08/2022 09:30 11/08/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A
PARTIR DE 2021.
EQUIPADA COM MOTOR TURBO DIESEL
MÍNIMO 2.4, COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR À
190CV E 43 KGFM DE TORQUE, AROS 18``
COM TRAÇÃO SUPER SELECT II, CAPAZ DE
RODAR COM 4X2, 4X4, EQUIPADA COM
GUINCHO, REBOQUE TRASEIRO PARA
CARRETINHA, CAPOTA MARÍTIMA, SANTO
ANTÔNIO E REVESTIDA INTERNAMENTE EM
MATERIAL IMPERMEÁVEL.

237.330,00 1,00 UN Fracassado

0002 MOTOCICLETA
ESPECIFICAÇÃO: MOTOCICLETA, ANO
2021/2022 MODELO MOTOR
MONOCILÍNDRICO, OHC DE 4 TEMPOS,
ARREFECIDO A AR, CILINDRADA MÍNIMA 162;
POTÊNCIA MÍNIMA DE 14,5CV A 7500 RPM,
CÂMBIO DE 5 VELOCIDADES; ANO/MODELO A
PARTIR DE 2021, TORQUE MÍNIMO: 1,46 KGF.M
A 5.500 RPM (GASOLINA) / 1,60 KGF.M A 5.500
RPM (ETANOL); ORIGINAL DE FÁBRICA, O KM,
PARTIDA ELÉTRICA.

21.686,66 2,00 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

28/07/2022 17- Edital 033 - 2022 - caminhonete.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/08/2022 - 14:26 Negociação aberta para o processo
033/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 033/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/08/2022 - 14:26 Negociação aberta para o processo
033/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 033/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/08/2022 - 14:26 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 14:59 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 15:08 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 15:08 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

Propostas Enviadas
0001 - CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A PARTIR DE 2021.
Equipada com motor turbo diesel mínimo 2.4, com potência não inferior à 190cv e 43 kgfm de torque,
aros 18`` com tração super select ii, capaz de rodar com 4x2, 4x4, equipada com guincho, reboque
traseiro para carretinha, capota marítima, santo Antônio e revestida internamente em material
impermeável.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/12/2022 às 11:41:37.
Código verificador: 3F51B7

Página 2 de 6

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

28/07/2022 -
18:00:18

L200 TRITON GL
CAMINHONETE
4X4

MITSUBISHI 1,00 290.000,00 R$ 290.000,00 Não

FIBRA DISTRIBUICAO
LOGISTICA EIRELI

29.887.078/0001-
51

01/08/2022 -
11:11:00

L200 TRITON GL MITSUBISHI
MOTORS/MMC
AUTOMOTORES
DO BRA

1,00 303.000,00 R$ 303.000,00 Não

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

10/08/2022 -
10:45:31

2022/2022 S10
LS/CHEVROLET

1,00 280.000,00 R$ 280.000,00 Sim

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/08/2022 -
22:19:25

L200/TRITON MITISUBISHI 1,00 399.512,54 R$ 399.512,54 Sim

0002 - MOTOCICLETA
Especificação: motocicleta, ano 2021/2022 modelo motor monocilíndrico, ohc de 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada mínima
162; potência mínima de 14,5cv a 7500 rpm, câmbio de 5 velocidades; ano/modelo a partir de 2021, torque mínimo: 1,46 kgf.m a
5.500 rpm (gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (etanol); original de fábrica, o km, partida elétrica.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

10/08/2022 -
22:20:36

XRE 190 HONDA 2,00 32.000,50 R$ 64.001,00 Sim

BERIT COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

38.504.792/0001-
04

11/08/2022 -
09:11:52

HONDA - TITAN
cg START

HONDA 2,00 29.204,80 R$ 58.409,60 Sim

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

Zucatelli Empreendimentos Ltda 01.241.313/0001-02 60 dias

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 90 dias

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 90 dias

BERIT COMERCIO E SERVICOS EIRELI 38.504.792/0001-04 90 dias

FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI 29.887.078/0001-51 90 dias

Lances Enviados
0001 - CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A PARTIR DE 2021.
Equipada com motor turbo diesel mínimo 2.4, com potência não inferior à 190cv e 43 kgfm de torque,
aros 18`` com tração super select ii, capaz de rodar com 4x2, 4x4, equipada com guincho, reboque
traseiro para carretinha, capota marítima, santo Antônio e revestida internamente em material
impermeável.
Data Valor CNPJ Situação

28/07/2022 - 18:00:18 290.000,00 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 12/08/2022 17:10:21

01/08/2022 - 11:11:00 303.000,00 (proposta) 29.887.078/0001-51 - FIBRA
DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 23/08/2022 14:02:42

10/08/2022 - 10:45:31 280.000,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 23/08/2022 13:03:02

10/08/2022 - 22:19:25 399.512,54 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 23/08/2022 17:06:21
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12/08/2022 - 12:52:03 279.000,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 12/08/2022 17:10:21

12/08/2022 - 15:12:57 268.000,00 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 12/08/2022 17:10:21

0002 - MOTOCICLETA
Especificação: motocicleta, ano 2021/2022 modelo motor monocilíndrico, ohc de 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada mínima
162; potência mínima de 14,5cv a 7500 rpm, câmbio de 5 velocidades; ano/modelo a partir de 2021, torque mínimo: 1,46 kgf.m a
5.500 rpm (gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (etanol); original de fábrica, o km, partida elétrica.
Data Valor CNPJ Situação

10/08/2022 - 22:20:36 32.000,50 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 23/08/2022 14:02:54

11/08/2022 - 09:11:52 29.204,80 (proposta) 38.504.792/0001-04 - BERIT
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 12/08/2022 17:10:42

12/08/2022 - 14:35:53 29.200,80 38.504.792/0001-04 - BERIT
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 12/08/2022 17:10:42

12/08/2022 - 15:12:40 28.180,32 38.504.792/0001-04 - BERIT
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances
e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço
ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será
aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O
VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 12/08/2022 17:10:42

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

12/08/2022 - 17:10:21 Zucatelli Empreendimentos
Ltda

01.241.313/0001-02 Item 0001 - CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A PARTIR DE 2021.
Equipada com motor turbo diesel mínimo 2.4, com potência não inferior à 190cv e
43 kgfm de torque, aros 18`` com tração super select ii, capaz de rodar com 4x2,
4x4, equipada com guincho, reboque traseiro para carretinha, capota marítima,
santo Antônio e revestida internamente em material impermeável.

Desclassificação: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.

12/08/2022 - 17:10:42 BERIT COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

38.504.792/0001-04 Item 0002 - MOTOCICLETA
Especificação: motocicleta, ano 2021/2022 modelo motor monocilíndrico, ohc de 4
tempos, arrefecido a ar, cilindrada mínima 162; potência mínima de 14,5cv a 7500
rpm, câmbio de 5 velocidades; ano/modelo a partir de 2021, torque mínimo: 1,46
kgf.m a 5.500 rpm (gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (etanol); original de fábrica,
o km, partida elétrica.

Desclassificação: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.

23/08/2022 - 13:03:02 P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 Item 0001 - CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A PARTIR DE 2021.
Equipada com motor turbo diesel mínimo 2.4, com potência não inferior à 190cv e
43 kgfm de torque, aros 18`` com tração super select ii, capaz de rodar com 4x2,
4x4, equipada com guincho, reboque traseiro para carretinha, capota marítima,
santo Antônio e revestida internamente em material impermeável.

Desclassificação: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.
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23/08/2022 - 14:02:42 FIBRA DISTRIBUICAO
LOGISTICA EIRELI

29.887.078/0001-51 Item 0001 - CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A PARTIR DE 2021.
Equipada com motor turbo diesel mínimo 2.4, com potência não inferior à 190cv e
43 kgfm de torque, aros 18`` com tração super select ii, capaz de rodar com 4x2,
4x4, equipada com guincho, reboque traseiro para carretinha, capota marítima,
santo Antônio e revestida internamente em material impermeável.

Desclassificação: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.

23/08/2022 - 14:02:54 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0002 - MOTOCICLETA
Especificação: motocicleta, ano 2021/2022 modelo motor monocilíndrico, ohc de 4
tempos, arrefecido a ar, cilindrada mínima 162; potência mínima de 14,5cv a 7500
rpm, câmbio de 5 velocidades; ano/modelo a partir de 2021, torque mínimo: 1,46
kgf.m a 5.500 rpm (gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (etanol); original de fábrica,
o km, partida elétrica.

Desclassificação: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.

23/08/2022 - 17:06:21 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA

21.543.743/0001-88 Item 0001 - CAMINHONETE 4X4 0KM CAMBIO MANUAL, A PARTIR DE 2021.
Equipada com motor turbo diesel mínimo 2.4, com potência não inferior à 190cv e
43 kgfm de torque, aros 18`` com tração super select ii, capaz de rodar com 4x2,
4x4, equipada com guincho, reboque traseiro para carretinha, capota marítima,
santo Antônio e revestida internamente em material impermeável.

Desclassificação: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido pelo presente Edital,
conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO
EDITAL.

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

23/08/2022 - 17:26 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

11/08/2022 - 19:25:34 Pregoeiro Sres. Licitantes, Informamos a todos que devido a problemas técnicos de conexão de internet na sede da
Prefeitura do Município, do qual só foi solucionado no presente horário, não foi possível a abertura da sessão
desta licitação marcada para às 10:00hs da data de hoje. Deste modo, com base no subitem 6.16 do edital,
COMUNICAMOS a todos que a abertura da sessão ocorrerá na data do dia 12/08/2022 às 10:00hs. Desde já
fiquem todos cientificados do presente aviso.

11/08/2022 - 19:25:53 Pregoeiro Na oportunidade, pedimos as mais sinceras desculpas pelo ocorrido, mas cabe frisar que o motivo que
ensejou o problema, e consequentemente a não abertura da sessão, é imprevisível, principalmente por conta
de nossa região que sofre constantemente com as intempéries climáticas da região amazônica.

12/08/2022 - 10:02:17 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

12/08/2022 - 10:10:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/08/2022 - 12:39:10 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/08/2022 - 12:39:10 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.

12/08/2022 - 12:39:10 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

12/08/2022 - 12:39:10 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.

12/08/2022 - 12:50:57 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/08/2022 - 12:50:57 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/08/2022 - 12:50:58 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

12/08/2022 - 12:50:58 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/08/2022 - 13:00:57 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

12/08/2022 - 13:00:57 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 280.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0001 até 12/08/2022 às 13:05:57.

12/08/2022 - 13:01:00 Sistema O item 0002 foi encerrado.

12/08/2022 - 13:05:58 Sistema O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

12/08/2022 - 13:05:58 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/08/2022 - 14:26:36 Sistema O item 0001 teve como arrematante Zucatelli Empreendimentos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$
279.000,00.

12/08/2022 - 14:26:36 Sistema O item 0002 teve como arrematante BERIT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com lance de R$
29.204,80.

12/08/2022 - 14:26:37 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
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12/08/2022 - 14:26:53 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 14:35:53 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 29.200,80.

12/08/2022 - 14:46:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

12/08/2022 - 14:59:03 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 14:59:03 Sistema Motivo: Senhor licitante, vamos negociar? Você teria como chegar em nosso valor de referência que é de
237.330,00?

12/08/2022 - 15:00:38 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: bom tarde, a Empreza Zucatelli Emprendimento, só pode chegar somente esse valor,
devido o aumento todo mês, e temos esse veiculo pronta entrega.

12/08/2022 - 15:08:32 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 15:08:32 Sistema Motivo: Senhor licitante arrematante do item 002, vamos negociar? Você teria como chegar em nosso valor
de referência que é de 21.686,66?

12/08/2022 - 15:08:36 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 16:27.

12/08/2022 - 15:08:36 Sistema Motivo: Senhor licitante arrematante do item 002, vamos negociar? Você teria como chegar em nosso valor
de referência que é de 21.686,66?

12/08/2022 - 15:10:52 Pregoeiro Senhor licitante arrematante do item 001, nosso valor médio de referência é o máximo que podemos pagar.
Tem como chegar á nossa referência?

12/08/2022 - 15:12:40 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 28.180,32.

12/08/2022 - 15:12:57 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 268.000,00.

12/08/2022 - 15:13:24 F. Zucatelli Empreen... Negociação Item 0001: senhor pregoeiro no limite que podemos negociar

12/08/2022 - 16:20:10 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

12/08/2022 - 17:10:21 Sistema O fornecedor Zucatelli Empreendimentos Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

12/08/2022 - 17:10:21 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido
pelo presente Edital, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE
QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

12/08/2022 - 17:10:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P G AGUIAR VIEIRA com lance de R$ 280.000,00.

12/08/2022 - 17:10:42 Sistema O fornecedor BERIT COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

12/08/2022 - 17:10:42 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido
pelo presente Edital, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE
QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

12/08/2022 - 17:10:42 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com lance
de R$ 32.000,50.

12/08/2022 - 17:11:24 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e voltará em 16/08/2022 as 14:00

16/08/2022 - 18:00:01 Pregoeiro Senhores licitantes por conta de nossa internet está com falhas, o processo ficará suspenso e retornará em
17/08/2022 as 11:00horas

17/08/2022 - 11:14:31 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo

17/08/2022 - 17:04:48 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 22/08/2022 as 14:00horas

22/08/2022 - 16:15:50 Pregoeiro Senhores licitantes o processo continuará suspenso e retornará em 23/08/2022 as 10:00

23/08/2022 - 10:59:12 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

23/08/2022 - 12:38:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 23/08/2022.

23/08/2022 - 12:38:42 Sistema Motivo: Senhor licitante, vamos negociar? Você consegue chegar ao nosso valor de referência do item 001?

23/08/2022 - 12:57:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:20 do dia 23/08/2022.

23/08/2022 - 12:57:12 Sistema Motivo: Senhor licitante, vamos negociar? Você consegue chegar ao nosso valor de referência do item 002 ?

23/08/2022 - 13:03:02 Sistema O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

23/08/2022 - 13:03:02 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido
pelo presente Edital, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE
QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

23/08/2022 - 13:03:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI com lance de R$
303.000,00.

23/08/2022 - 13:03:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:25 do dia 23/08/2022.

23/08/2022 - 13:03:58 Sistema Motivo: Senhor licitante, vamos negociar? Você teria como chegar em nosso valor de referência que é de
237.330,00?

23/08/2022 - 14:02:42 Sistema O fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

23/08/2022 - 14:02:42 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido
pelo presente Edital, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE
QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

23/08/2022 - 14:02:42 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA com lance
de R$ 399.512,54.

23/08/2022 - 14:02:54 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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23/08/2022 - 14:02:54 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido
pelo presente Edital, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE
QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

23/08/2022 - 14:03:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:23 do dia 23/08/2022.

23/08/2022 - 14:03:36 Sistema Motivo: Senhor licitante, vamos negociar? Você teria como chegar em nosso valor de referência que é de
237.330,00?

23/08/2022 - 17:06:21 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

23/08/2022 - 17:06:21 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.3. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto, caso o menor preço ofertado seja superior ao máximo admitido
pelo presente Edital, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo não será aceito. OCORRE
QUE A LICITANTE NÃO CONSEGUIU ATENDER O VALOR DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

23/08/2022 - 17:06:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2022 às 17:26.

23/08/2022 - 17:28:19 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio
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