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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu

Registro de Preços Eletrônico - 9/2022

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

17/02/2022 08:31 17/02/2022 13:00 02/03/2022 13:00 07/03/2022 09:14 07/03/2022 09:15

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

0001 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN,
QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CAPACIDADE
PARA 20+1 PASSAGEIROS, COM AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
ANO/MODELO NO MÍNIMO 2021,
QUILOMETRAGEM NÃO SUPERIOR A 30.000KM
(TRINTA MIL QUILÔMETROS) CONSTANDO NO
HODÔMETRO, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
DIAS, TRAÇÃO TRASEIRA, MOTOR DIESEL
COM 4 CILINDROS EM LINHA, POTÊNCIA
IGUAL OU SUPERIOR A 125 CV, TOQUE
MÁXIMO IGUAL OU SUPERIOR A 28 KGFM,
COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA,
TRANSMISSÃO MANUAL COM 5 OU 6
MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E UMA
À RÉ, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO
HIDRÁULICO TIPO MONODISCO A SECO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO
COM CONTROLE DE TEMPERATURA,
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS MÍNIMA DE 3.200
MM, BANCOS INDIVIDUAIS E RECLINÁVEIS
COM REVESTIMENTO EM TECIDO COM 21
ASSENTOS PARA PASSAGEIROS E ASSENTO
PARA MOTORISTA, CINTOS DE SEGURANÇA
DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA E
CINTO DE SEGURANÇA PARA OS
PASSAGEIROS, HODÔMETRO TOTAL E
PARCIAL, CONTA GIROS, TACÓGRAFO, VIDRO
TRASEIRO TÉRMICO, IMOBILIZADOR
ELETRÔNICO, PARA-BRISAS DEGRADÊ E
VIDROS VERDES, COM PELÍCULA DE
PROTEÇÃO SOLAR, PORTA TRASEIRA, PORTA
LATERAL CORREDIÇA COM TRAVA DE
SEGURANÇA, VENTILAÇÃO FORÇADA COM AR
QUENTE/FRIO DE 4 VELOCIDADES,
COMPUTADOR DE BORDO, PNEUS NOVOS,
COM TODOS OS ITENS FUNCIONANDO, COM
TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
EXIGIDOS POR LEI (TRIANGULO, CHAVE DE
RODA, PNEU RESERVA, ETC.).

12.666,67 12 - MÊS 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

17/02/2022 4- EDITAL.pdf

09/03/2022 PROPOSTA DE IPANGUAÇU (3).pdf

09/03/2022 Gmail - segue proposta de preços.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

07/03/2022 - 10:01 Negociação aberta para o processo
9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 10:03 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2022 às 12:03.

07/03/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo 9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/03/2022 às 08:00:25.
Código verificador: 2125D5

Página 2 de 7

07/03/2022 - 13:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/03/2022 - 08:40 Documentos solicitados para o
processo 9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/03/2022 - 11:21 Documentos solicitados para o
processo 9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/03/2022 - 13:34 Documentos solicitados para o
processo 9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/03/2022 - 08:29 Documentos solicitados para o
processo 9/2022

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

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade para 20+1 passageiros,
com as seguintes características: ano/modelo no mínimo 2021, quilometragem não superior a
30.000km (trinta mil quilômetros) constando no hodômetro, combustível diesel, com manutenção
corretiva e preventiva em dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou
superior a 125 cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de injeção eletrônica,
transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente e uma à ré, embreagem com
acionamento hidráulico tipo monodisco a seco, direção hidráulica, ar condicionado com controle de
temperatura, distância entre-eixos mínima de 3.200 mm, bancos individuais e reclináveis com
revestimento em tecido com 21 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de
segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os passageiros, hodômetro
total e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro térmico, imobilizador eletrônico, Para-brisas
degradê e vidros verdes, com película de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com
trava de segurança, ventilação forçada com ar quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo,
pneus novos, com todos os itens funcionando, com todos os equipamentos de segurança exigidos por
lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTEIRA
LOCADORA DE
VEICULOS EIRELI

08.228.979/0001-
61

03/03/2022 -
17:05:48

SPRINTER MERCEDES
BENZ

12 12.400,00 148.800,00 Sim

LUCK CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA

11.137.380/0001-
27

06/03/2022 -
19:37:22

ducato fiat 12 12.500,00 150.000,00 Sim

F. G. ARAUJO DE
MELO EIRELI

17.541.417/0001-
64

06/03/2022 -
22:00:31

DUCATO FIAT 12 10.000,00 120.000,00 Sim

ENGEPRO
CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

34.200.213/0001-
89

07/03/2022 -
09:13:12

Sprinter MERCEDENS
BENZ

12 30.000,00 360.000,00 Sim

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

COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 08.228.979/0001-61 60 dias

F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI 17.541.417/0001-64 60 dias

ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 34.200.213/0001-89 60 dias

LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 11.137.380/0001-27 60 dias

Lances Enviados
0000 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade para 20+1 passageiros,
com as seguintes características: ano/modelo no mínimo 2021, quilometragem não superior a
30.000km (trinta mil quilômetros) constando no hodômetro, combustível diesel, com manutenção
corretiva e preventiva em dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou
superior a 125 cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de injeção eletrônica,
transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente e uma à ré, embreagem com
acionamento hidráulico tipo monodisco a seco, direção hidráulica, ar condicionado com controle de
temperatura, distância entre-eixos mínima de 3.200 mm, bancos individuais e reclináveis com
revestimento em tecido com 21 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de
segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os passageiros, hodômetro
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total e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro térmico, imobilizador eletrônico, Para-brisas
degradê e vidros verdes, com película de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com
trava de segurança, ventilação forçada com ar quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo,
pneus novos, com todos os itens funcionando, com todos os equipamentos de segurança exigidos por
lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.).
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:05:48 12.400,00 (proposta) 08.228.979/0001-61 - COSTEIRA
LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Licitante não realizou envio da proposta. 08/03/2022
10:46:22

06/03/2022 - 19:37:22 12.500,00 (proposta) 11.137.380/0001-27 - LUCK
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento de diligência 09/03/2022 09:32:23

06/03/2022 - 22:00:31 10.000,00 (proposta) 17.541.417/0001-64 - F. G. ARAUJO
DE MELO EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu diligência solicitada conforme item
9.2.2 g). 08/03/2022 08:29:43

07/03/2022 - 09:13:12 30.000,00 (proposta) 34.200.213/0001-89 - ENGEPRO
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Cancelado - Licitante não realizou envio da proposta. 08/03/2022
13:29:48

07/03/2022 - 09:52:59 12.000,00 34.200.213/0001-89 - ENGEPRO
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Cancelado - Licitante não realizou envio da proposta. 08/03/2022
13:29:48

07/03/2022 - 09:54:56 9.000,00 17.541.417/0001-64 - F. G. ARAUJO
DE MELO EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu diligência solicitada conforme item
9.2.2 g). 08/03/2022 08:29:43

07/03/2022 - 09:59:14 11.990,00 08.228.979/0001-61 - COSTEIRA
LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Licitante não realizou envio da proposta. 08/03/2022
10:46:22

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

08/03/2022 - 08:29:43 F. G. ARAUJO DE MELO
EIRELI

17.541.417/0001-64 Item 0001 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade
para 20+1 passageiros, com as seguintes características: ano/modelo no mínimo
2021, quilometragem não superior a 30.000km (trinta mil quilômetros) constando
no hodômetro, combustível diesel, com manutenção corretiva e preventiva em
dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou
superior a 125 cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de
injeção eletrônica, transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente
e uma à ré, embreagem com acionamento hidráulico tipo monodisco a seco,
direção hidráulica, ar condicionado com controle de temperatura, distância entre-
eixos mínima de 3.200 mm, bancos individuais e reclináveis com revestimento em
tecido com 21 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de
segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os
passageiros, hodômetro total e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro
térmico, imobilizador eletrônico, Para-brisas degradê e vidros verdes, com película
de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com trava de segurança,
ventilação forçada com ar quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo,
pneus novos, com todos os itens funcionando, com todos os equipamentos de
segurança exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.).

Desclassificação: Licitante não cumpriu diligência solicitada conforme item 9.2.2 g).

08/03/2022 - 10:46:22 COSTEIRA LOCADORA DE
VEICULOS EIRELI

08.228.979/0001-61 Item 0001 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade
para 20+1 passageiros, com as seguintes características: ano/modelo no mínimo
2021, quilometragem não superior a 30.000km (trinta mil quilômetros) constando
no hodômetro, combustível diesel, com manutenção corretiva e preventiva em
dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou
superior a 125 cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de
injeção eletrônica, transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente
e uma à ré, embreagem com acionamento hidráulico tipo monodisco a seco,
direção hidráulica, ar condicionado com controle de temperatura, distância entre-
eixos mínima de 3.200 mm, bancos individuais e reclináveis com revestimento em
tecido com 21 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de
segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os
passageiros, hodômetro total e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro
térmico, imobilizador eletrônico, Para-brisas degradê e vidros verdes, com película
de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com trava de segurança,
ventilação forçada com ar quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo,
pneus novos, com todos os itens funcionando, com todos os equipamentos de
segurança exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.).

Desclassificação: Licitante não realizou envio da proposta.

08/03/2022 - 13:29:48 ENGEPRO CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

34.200.213/0001-89 Item 0001 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade
para 20+1 passageiros, com as seguintes características: ano/modelo no mínimo
2021, quilometragem não superior a 30.000km (trinta mil quilômetros) constando
no hodômetro, combustível diesel, com manutenção corretiva e preventiva em
dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou
superior a 125 cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de
injeção eletrônica, transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente
e uma à ré, embreagem com acionamento hidráulico tipo monodisco a seco,
direção hidráulica, ar condicionado com controle de temperatura, distância entre-
eixos mínima de 3.200 mm, bancos individuais e reclináveis com revestimento em
tecido com 21 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de
segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os
passageiros, hodômetro total e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro
térmico, imobilizador eletrônico, Para-brisas degradê e vidros verdes, com película
de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com trava de segurança,
ventilação forçada com ar quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo,
pneus novos, com todos os itens funcionando, com todos os equipamentos de
segurança exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.).

Desclassificação: Licitante não realizou envio da proposta.
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09/03/2022 - 09:32:23 LUCK CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

11.137.380/0001-27 Item 0001 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade
para 20+1 passageiros, com as seguintes características: ano/modelo no mínimo
2021, quilometragem não superior a 30.000km (trinta mil quilômetros) constando
no hodômetro, combustível diesel, com manutenção corretiva e preventiva em
dias, tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou
superior a 125 cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de
injeção eletrônica, transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente
e uma à ré, embreagem com acionamento hidráulico tipo monodisco a seco,
direção hidráulica, ar condicionado com controle de temperatura, distância entre-
eixos mínima de 3.200 mm, bancos individuais e reclináveis com revestimento em
tecido com 21 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de
segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os
passageiros, hodômetro total e parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro
térmico, imobilizador eletrônico, Para-brisas degradê e vidros verdes, com película
de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com trava de segurança,
ventilação forçada com ar quente/frio de 4 velocidades, computador de bordo,
pneus novos, com todos os itens funcionando, com todos os equipamentos de
segurança exigidos por lei (triangulo, chave de roda, pneu reserva, etc.).

Desclassificação: Descumprimento de diligência

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

09/03/2022 - 10:02 - -

0001 - 0026841 - VEÍCULO TIPO VAN, quilometragem livre, com capacidade para
20+1 passageiros, com as seguintes características: ano/modelo no mínimo 2021,
quilometragem não superior a 30.000km (trinta mil quilômetros) constando no
hodômetro, combustível diesel, com manutenção corretiva e preventiva em dias,
tração traseira, motor diesel com 4 cilindros em linha, potência igual ou superior a 125
cv, toque máximo igual ou superior a 28 kgfm, com sistema de injeção eletrônica,
transmissão manual com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente e uma à ré,
embreagem com acionamento hidráulico tipo monodisco a seco, direção hidráulica, ar
condicionado com controle de temperatura, distância entre-eixos mínima de 3.200
mm, bancos individuais e reclináveis com revestimento em tecido com 21 assentos
para passageiros e assento para motorista, cintos de segurança dianteiros com
regulagem de altura e cinto de segurança para os passageiros, hodômetro total e
parcial, conta giros, tacógrafo, vidro traseiro térmico, imobilizador eletrônico, Para-
brisas degradê e vidros verdes, com película de proteção solar, porta traseira, porta
lateral corrediça com trava de segurança, ventilação forçada com ar quente/frio de 4
velocidades, computador de bordo, pneus novos, com todos os itens funcionando,
com todos os equipamentos de segurança exigidos por lei (triangulo, chave de roda,
pneu reserva, etc.).

Chat
Data Apelido Frase

07/03/2022 - 09:43:58 Pregoeiro Bom dia, prezados!

07/03/2022 - 09:44:14 Pregoeiro Prezado(s) licitante(s) Declaramos aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 009/2022, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE URBANO E
INTERURBANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN.

07/03/2022 - 09:44:39 Pregoeiro Faremos inicialmente algumas recomendações e esclarecimentos que consideramos importantes:
Recomendamos a leitura atenciosa de todo o edital, bem como regras referentes à apresentação, julgamento
da proposta e documentos de habilitação. Atenção no momento de digitar o lance, em caso de erro de
digitação, solicitar de forma imediata a exclusão de lance ao pregoeiro, sob pena de ao término da fase de
lances não ser possível. Atenção para o art. 7º da Lei 10.520/02, que prescreve a possibilidade de aplicação
de sanção de impedimento de participar de licitação pelo prazo de até 5(cinco) anos, no caso de
cometimento de infrações ou comportamento inidôneo. Solicito que observem atentamente toda
operacionalização deste Pregão. Como rege o Edital, todas as transações e acompanhamento das
operações no sistema eletrônico durante esta sessão pública são de inteira RESPONSABILIDADE DO
LICITANTE, podendo sua prática ensejar abertura de processo administrativo para... (CONTINUA)

07/03/2022 - 09:44:39 Pregoeiro (CONT. 1) averiguação e aplicação de sanções administrativas de acordo com a lei.

07/03/2022 - 09:46:15 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

07/03/2022 - 09:49:55 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
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07/03/2022 - 09:49:55 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.

07/03/2022 - 09:49:55 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

07/03/2022 - 09:49:55 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.

07/03/2022 - 09:50:06 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:50:06 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:01:15 Sistema O item 0001 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:01:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 9.000,00.

07/03/2022 - 10:01:39 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

07/03/2022 - 10:02:31 Pregoeiro Iniciaremos agora a fase de negociação.

07/03/2022 - 10:03:05 Pregoeiro Senhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS pode ofertar um lance
melhor?

07/03/2022 - 10:03:40 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2022 às 12:03.

07/03/2022 - 10:04:35 Pregoeiro Por gentileza registrar a resposta no chat.

07/03/2022 - 10:09:08 F. F. G. ARAUJO DE M... Negociação Item 0001: Esse valor já esta no nosso limite.

07/03/2022 - 10:10:36 Pregoeiro Obrigada pelo retorno.

07/03/2022 - 10:11:02 Pregoeiro Por gentileza fazer o envio da proposta para análise.

07/03/2022 - 10:12:11 Pregoeiro Onde lê-se: A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2022 às 12:03.

07/03/2022 - 10:12:44 Pregoeiro Leia-se: A data limite para aceitabilidade da proposta foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2022 às 12:12.

07/03/2022 - 11:02:37 Pregoeiro Senhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS por gentileza ao enviar a
proposta final anexar também um folder ou catálogo para análise e aceitabilidade,

07/03/2022 - 11:49:16 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

07/03/2022 - 11:54:04 Pregoeiro enhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS por gentileza enviar o folder ou
catálogo para análise e aceitabilidade conforme item 9.2.2 c) do edital.

07/03/2022 - 11:54:45 Pregoeiro Senhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS por gentileza enviar o folder
ou catálogo para análise e aceitabilidade conforme item 9.2.2 c) do edital.

07/03/2022 - 11:58:59 Pregoeiro Senhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS por gentileza informar em sua
proposta qual a marca e o modelo do item ofertado e enviar o folder ou catálogo para análise e aceitabilidade
conforme item 9.2.2 c) do edital.

07/03/2022 - 12:11:00 Pregoeiro Senhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS, caso necessite de dilação de
prazo, por gentileza solicitar no chat.

07/03/2022 - 12:18:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:48 do dia 07/03/2022.

07/03/2022 - 12:21:05 Pregoeiro Em razão da empresa licitante F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS ter ofertado o menor preço,
concede-se 30 minutos para o envio das informações solicitadas para saneamento da proposta e envio de
folder.

07/03/2022 - 12:29:01 F. F. G. ARAUJO DE M... Documentação Item 0001: Solicito do pregoeiro um prazo maior para o envio da documentação. Motivo
escritório fechado pra almoço

07/03/2022 - 12:30:40 Pregoeiro Senhor representante da empresa F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI - EPP/SS, por gentileza informar o prazo
que vossa senhoria necessita para cumprimento da diligência.

07/03/2022 - 13:00:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 07/03/2022.

07/03/2022 - 13:29:18 Pregoeiro Em virtude do horário, daremos continuidade ao certame amanhã dia 08/03/2022 às 08h15min. O
cumprimento da diligência será aceito até as 08h:14min do dia 08/03/2022, caso o licitante não anexe as
informações solicitadas, passaremos para o licitante remanescente. Uma excelente tarde a todos!!

07/03/2022 - 13:29:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:14 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 08:19:33 Pregoeiro Bom dia, prezados!

08/03/2022 - 08:29:43 Sistema O fornecedor F. G. ARAUJO DE MELO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

08/03/2022 - 08:29:43 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu diligência solicitada conforme item 9.2.2 g).

08/03/2022 - 08:29:43 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI com lance de R$
11.990,00.

08/03/2022 - 08:30:16 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 08:30:50 Pregoeiro Senhor representante da empresa COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, pode ofertar um preço
melhor?

08/03/2022 - 08:34:29 F. COSTEIRA LOCADORA... Negociação Item 0001: Bom dia Senhores, já estamos no nosso limite.

08/03/2022 - 08:37:12 Pregoeiro Obrigada pelo retorno.

08/03/2022 - 08:37:55 Pregoeiro Por gentileza realizar o envio da proposta de acordo com estabelecido no instrumento convocatório.

08/03/2022 - 08:39:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

08/03/2022 - 08:39:41 Sistema Motivo: Licitante registrou resposta no chat afirmando não ser possível reduzir o valor da proposta.

08/03/2022 - 08:40:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 10:36:29 Pregoeiro Senhor representante da empresa COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, caso necessite de
dilação de prazo para o cumprimento da diligência, por gentileza solicitar no chat.

08/03/2022 - 10:46:22 Sistema O fornecedor COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.
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08/03/2022 - 10:46:22 Sistema Motivo: Licitante não realizou envio da proposta.

08/03/2022 - 10:46:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA com lance de
R$ 12.000,00.

08/03/2022 - 10:47:24 Pregoeiro Senhor representante da empresa ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA , pode ofertar um
preço melhor?

08/03/2022 - 10:48:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:18 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 11:21:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:21 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 13:29:48 Sistema O fornecedor ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

08/03/2022 - 13:29:48 Sistema Motivo: Licitante não realizou envio da proposta.

08/03/2022 - 13:29:48 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$
12.500,00.

08/03/2022 - 13:31:09 Pregoeiro Senhor representante da empresa LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pode ofertar um preço
melhor?

08/03/2022 - 13:32:46 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:02 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 13:34:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 08/03/2022.

08/03/2022 - 13:40:36 F. LUCK CONSTRUCOES ... Negociação Item 0001: boa tarde!!! só posso chegar a esse valor.

08/03/2022 - 13:41:10 Pregoeiro Obrigada pelo retorno.

08/03/2022 - 13:42:05 Pregoeiro Por gentileza realizar o envio da proposta final para análise de acordo com o estabelecido no instrumento
convocatório.

08/03/2022 - 13:49:02 Pregoeiro Por gentileza realizar o envio da proposta conforme item 9.2.2 do instrumento convocatório.

08/03/2022 - 13:49:32 Pregoeiro Em virtude do horário, daremos continuidade ao certame amanhã dia 09/03/2022 às 08h00min. O
cumprimento da aceitabilidade da proposta será aceito até a hora já estabelecida (15:34 do dia 08/03/2022).

08/03/2022 - 13:49:52 Pregoeiro Tenham uma ótima tarde!

09/03/2022 - 08:07:48 Pregoeiro Bom dia, prezados licitantes!

09/03/2022 - 08:09:06 Pregoeiro Informamos que a empresa LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA nos enviou proposta final pelo e-
mail, iremos anexar no sistema para conhecimento de todos.

09/03/2022 - 08:11:51 Pregoeiro Proposta enviada em análise.

09/03/2022 - 08:29:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 09/03/2022.

09/03/2022 - 08:31:35 Pregoeiro Senhor representante da empresa LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, por gentileza realizar o
envio da proposta contendo marca e modelo do veículo cotado e folder conforme previsto no item 9.2.2 c) do
instrumento convocatório.

09/03/2022 - 09:32:23 Sistema O fornecedor LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

09/03/2022 - 09:32:23 Sistema Motivo: Descumprimento de diligência

09/03/2022 - 09:32:29 Pregoeiro Em razão do descumprimento da diligência solicitada conforme estabelecido no item 9.2.2. g) do instrumento
convocatório a empresa foi desclassificada.

09/03/2022 - 09:32:58 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2022 às 10:02.

09/03/2022 - 12:11:46 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome Alterado em

GICELY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA 04/03/2022 - 13:07:17

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado em

FRANCISCO EDUARDO SIGNO DE SIQUEIRA 04/03/2022 - 13:07:17

Francisco Rayron Ribeiro Barreto 04/03/2022 - 13:07:17

Manuella Simone dos Santos Oliveira

Pregoeiro

FRANCISCO EDUARDO SIGNO DE SIQUEIRA
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Apoio

Francisco Rayron Ribeiro Barreto

Apoio


