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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

GABINETE DO PREFEITO 
TERMO DE CANCELAMENTO

 
Registro de Preços Eletrônico - 20/2022 Processo Cancelado
no dia 06/06/2022 às 10:42:23 pelo seguinte motivo: O
processo foi finalizado por não ter mais itens válidos para
operação e os itens correntes se encontram na situação
cancelados. Datas Relevantes Publicado Inicio de Propostas
Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
25/05/2022 12:37 25/05/2022 13:00 01/06/2022 13:00
06/06/2022 09:14 06/06/2022 09:15 Dúvidas Data Dúvida
Assunto Data Resposta 30/05/2022 - 11:13 Dúvida no termo de
referência. 31/05/2022 - 12:03 Bom dia! Analisando o termo de
referência o a valor da cotação se encontra inexequível, pois é
uma diária de 24 hs incluindo motorista e carro. Com isso só
me confirma se é incluindo o motorista ou não.
Atenciosamente, Obrigado! Boa tarde! Prezado, conforme
consulta ao setor requisitante, nos foi informado que o veículo
é sem motorista e combustível por conta da contratante.
Atenciosamente, Gicely Assunção Itens Licitados Código
Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações
0001 0028463 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL
DE PASSEIO, HATCH OU SEDAN, ANO NÃO INFERIOR
A 2019, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM
COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, COM
04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)
PASSAGEIROS (INCLUÍDO MOTORISTA), MOTOR APTO
A UTILIZAR ÁLCOOL E/OU GASOLINA, MOTOR 1.4 OU
SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO
ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, COM SEGURO
COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE
SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO NA
OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO. 2.245,00 7,00 - UN
Cancelado * Esse item permite disputa por quantidade mínima
conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
Documentos Anexados ao Processo Data Documento
25/05/2022 4 - EDITAL.pdf Mensagens Enviadas pelo
Pregoeiro Data Assunto Frase 06/06/2022 - 09:35 Negociação
aberta para o processo 20/2022 Você recebeu um novo pedido
de negociação no item 1 do processo 20/2022. Acesse o seu
ambiente logado para verificar os detalhes. Propostas Enviadas
0001 - 0028463 - Locação de veículo automóvel de passeio,
hatch ou sedan, ano não inferior a 2019, com quilometragem
livre, com combustível por conta da contratante, com 04
(quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros
(incluído motorista), motor apto a utilizar álcool e/ou gasolina,
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras
Públicas em 06/06/2022 às 10:43:11. Código verificador:
2B2D4D Página 2 de 3 motor 1.4 ou superior, com ar
condicionado, direção elétrica ou hidráulica, com seguro
completo e equipado com todos os itens de segurança exigidos
pela legislação na ocasião de cada locação. Fornecedor
CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance
Valor Total LC 123/2006 ENGEPRO CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA 34.200.213/0001- 89 04/06/2022 -
10:59:15 GOL VOLKSWAGEN 7,00 2.245,00 R$ 15.715,00
Sim NSA GUADALUPE AGROPECUARIA E CEREALISTA
LTDA 17.252.813/0001- 71 05/06/2022 - 22:31:12 gol VW
7,00 300,00 R$ 2.100,00 Sim Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital) ENGEPRO
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 34.200.213/0001-89
60 dias NSA GUADALUPE AGROPECUARIA E
CEREALISTA LTDA 17.252.813/0001-71 60 dias Lances
Enviados 0001 - 0028463 - Locação de veículo automóvel de
passeio, hatch ou sedan, ano não inferior a 2019, com
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quilometragem livre, com combustível por conta da
contratante, com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco)
passageiros (incluído motorista), motor apto a utilizar álcool
e/ou gasolina, motor 1.4 ou superior, com ar condicionado,
direção elétrica ou hidráulica, com seguro completo e equipado
com todos os itens de segurança exigidos pela legislação na
ocasião de cada locação. Data Valor CNPJ Situação 04/06/2022
- 10:59:15 2.245,00 (proposta) 34.200.213/0001-89 -
ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Válido
05/06/2022 - 22:31:12 300,00 (proposta) 17.252.813/0001-71 -
NSA GUADALUPE AGROPECUARIA E CEREALISTA
LTDA Válido Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão - - - Chat
Data Apelido Frase 06/06/2022 - 09:16:30 Pregoeiro
Prezado(s) licitante(s) bom dia!! Declaramos aberta a Sessão
Pública do Pregão Eletrônico nº 020/2022, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO DO TIPO HATCH
OU SEDAN, POR DIÁRIA, COM QUILOMETRAGEM
LIVRE, COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DA
CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN. 06/06/2022 - 09:16:44
Pregoeiro Informo que apesar de conter 7 unidades (erro de
importação) serão licitados 180 diárias, de acordo com o
estabelecido no termo de referência 13 anexo ao edital. Os
documentos (adjudicação, homologação e convocação) serão
gerados com adendo contendo esta informação. 06/06/2022 -
09:16:57 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) 06/06/2022 - 09:16:57 Pregoeiro (CONT. 1)
averiguação e aplicação de sanções administrativas de acordo
com a lei. 06/06/2022 - 09:17:13 Pregoeiro ATENÇÃO:
Informo que ao enviar a proposta de preços final, anexe
também um folder ou catálogo contendo o(s) item(ns) que
ofertou o(s) melhor(es) preço(s) para análise de aceitabilidade.
Passaremos agora a análise da conformidade das propostas,
conforme estabelecido no edital. Em seguida, abriremos a fase
de lances. Aguardem on line, por gentileza. 06/06/2022 -
09:17:14 Sistema O processo está em fase de análise das
propostas 06/06/2022 - 09:17:41 Sistema As propostas foram
analisadas e o processo foi aberto 06/06/2022 - 09:17:41
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. A autenticidade do
documento pode ser verificada no site
https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras
Públicas em 06/06/2022 às 10:43:11. Código verificador:
2B2D4D Página 3 de 3 06/06/2022 - 09:17:41 Sistema O
processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for
inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/06/2022 - 09:17:44 Sistema O item 0001 foi aberto pelo
pregoeiro. 06/06/2022 - 09:17:44 Sistema O item 0001 tem
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empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/06/2022 - 09:27:44 Sistema O item 0001 foi encerrado.
06/06/2022 - 09:35:21 Sistema O item 0001 teve como
arrematante NSA GUADALUPE AGROPECUARIA E
CEREALISTA LTDA - ME com lance de R$ 300,00.
06/06/2022 - 09:35:21 Sistema Iniciada a fase de negociação
conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 06/06/2022 - 09:48:25
Pregoeiro Prezados licitantes, informo que estamos analisando
junto ao jurídico do Setor de Licitações, em razão de termos
verificado inconsistências nas pesquisas constantes nos autos
dos processo. 06/06/2022 - 10:41:18 Pregoeiro A Súmula nº
473 do Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1CA
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial. 1D Prezados
licitantes, informo que ao analisarmos de forma minuciosa os
autos do Processo Administrativo nº 207/2022 13 Pregão
Eletrônico nº 020/2022, constatou-se uma série de equívocos:
1. Setor requisitante informou na solicitação de despesa nº 41
13 processo 1.072/2022 quantitativo de 1C7 unidades 1D,
incoerente com o constante no termo de referência que é de
180 diárias; 2. Setor de pesquisas realizou busca ao mercado de
forma equivocada, uma vez que fora induzida ao erro pelo
setor requisitante, constando o valor R$ 2.245,00 (dois mil,
duzentos e quarenta e cinco reais) que possivelmente seria de
uma locação... (CONTINUA) 06/06/2022 - 10:41:18 Pregoeiro
(CONT. 1) mensal, divergindo do objeto licitado; 3. Ao lançar
as informações no sistema do portal de compras públicas, foi
importado exatamente o quantitativo constante na solicitação
de despesa nº 041, bem como ao enviarmos o anexo 38 para o
TCE, o valor total para a licitação foi R$ 15.715,00. Portanto,
tendo em vista a serie de vícios incorridos no processo
administrativo nº207/2022 13 pregão eletrônico nº 020/2022,
não resta alternativa para esta pregoeira a não ser sugerir a
anulação dos atos eivados de nulidades para que estes sejam
sanados, bem como informar a autoridade competente para
adoção de medidas que considerar necessárias. 06/06/2022 -
10:42:23 Sistema O item 0001 foi cancelado por iniciativa do
pregoeiro. 06/06/2022 - 10:42:23 Sistema Motivo: A Súmula nº
473 do Supremo Tribunal Federal assim dispõe: “A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportun
06/06/2022 - 10:42:23 Sistema O processo foi finalizado por
não ter mais itens válidos para operação e os itens correntes se
encontram na situação cancelados.
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
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