
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/03/2022 às 09:41:15.
Código verificador: 20947D

Página 1 de 7

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Cametá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Pregão Eletrônico - 008/2022

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

15/02/2022 09:56 15/02/2022 10:00 22/02/2022 09:00 25/02/2022 09:00 25/02/2022 09:01

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

19/02/2022 - 06:16 Pedido de esclarecimento - Prazo de entrega 24/02/2022 - 15:22

Bom dia Sr. Adenilton Batista Veiga – Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cametá – PA;

A empresa Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda., pessoa jurídica inscrita sob CNPJ n° 05.440.065/0001-71, sediada a Av. Aracy Tanaka, 16450, Santos Dumont, Cascavel, PR,
interessada em participar do referido processo, vem por meio desta pedir esclarecimento conforme questionamento em anexo.

Ciente de vossa compreensão.

Ficaremos no aguardo de um breve parecer favorável.

Atenciosamente

Renato Ianelli
Supervisor de vendas em licitação
(45)3219-6000
(11)96468-0069
www.mascarello.com.br
www.grupomascarello.com.br

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico nº 008/2022 – SMS
Objeto: Contratação de empresa especializada para em fornecimento de equipamentos e material permanente – veículo tipo micro ônibus (van), visando atender a proposta de
aquisição número 1502101712291640000, do programa do ministério da saúde de 2017, de acordo com a proposta MS nº 4099 de 30/12/2017 destinada a suprir as
necessidades da Prefeitura Municipal de Cametá/Secretaria Municipal de Saúde.

Solicitante: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA (CNPJ/MF nº 05.440.065/0001-71)

Em cumprimento aos ditames da lei, em 23 de Fevereiro de 2022, o Pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico em epígrafe realizou a análise do esclarecimento solicitado
junto ao processo do certame mencionado em que foi proferida a seguinte decisão:

I – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE
Em sua solicitação, a impugnante argui o que segue:

a) Argumenta que de acordo com Item 5.1. do Termo de Referência “O veículo deve ser entregue, no máximo, até 30 (trinta) dias úteis após a ordem de fornecimento
do veículo ter sido recebida pela CONTRATADA e a entrega, deve ser feita conforme cronograma nas dependências do almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
no horário das 08 às 12 horas e 15 às 17 horas e está SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE considera oportuno e conveniente à entrega a partir do momento de sua
solicitação;”, entende que nenhuma empresa cons3eguirá atender o prazo estipulado a não ser que comece a produzir o veículo em questão antes mesmo de ser realizado o
certame licitatório, frustrando o caráter competitivo da licitação, princípio da isonomia e a escolha da proposta mais vantajosa, haja visto que as empresas que possam fabricar os
veículos não conseguiriam atender nesse prazo, pois seria necessário um prazo de 120 dias para entrega de veículos devido ao atual cenário de pandemia.
b) Afirma ainda que existem indícios de direcionamento do edital pois apenas uma empresa que já saiba que irá ser vencedora do processo licitatório poderia já iniciar
a produção do objeto.
c) Requer, ao final, a retificação do Edital para que no Termo de Referência conste o prazo de 120 dias para entrega do objeto.

III – DO MÉRITO DOS PEDIDOS
Frise-se que o pedido da solicitante fundamenta-se na suposta impossibilidade de atendimento fundada na avaliação exclusiva de sua empresa de que não seria possível
entregar o veículo no período solicitado.
Dito isto é importante ressaltar que a manifestação da empresa não apresenta qualquer comprovação técnica ou mesmo documento indicativo de impossibilidade de cumprimento
dos prazos previstos no Termo de Referência.
Ademais, vale ressaltar que a solicitante informa que no Termo de Referência está prevista a entrega de ônibus. Entretanto, o modelo previsto no Termo de Referência se trata de
um Micro Ônibus o que diminui consideravelmente o tempo previsto para entrega.
Por fim, vale destacar que os necessidades administrativas, dentre elas o prazo de entrega do veículo em questão, não podem e nem devem se pautar pela vontade de terceiros
ou quaisquer propensos licitantes e sim de acordo com as demandas específicas de cada órgão. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde de Cametá necessita da entrega
do objeto em questão de forma mais rápida possível tendo em vista as necessidades da população Cametaense que é atendida pelo serviço previsto no programa de TFD.
Desta forma, impossível é a utilização das condições pretendidas pela empresa impugnante, sob pena de frustrar a própria programação das atividades da Fundação.
Cametá, 24 de Fevereiro de 2022.

Adenilton Batista Veiga
Pregoeiro/PMC

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação
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0001 VEÍCULO CATEGORIA M3, 0KM, ADAPTADO
PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM
DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE OU
MOBILIDADE REDUZIDA, DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO CONTRAN E DEMAIS NORMAS
VIGENTES NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO.
CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE NO
MÍNIMO DE 20 PASSAGEIROS SENTADOS E 01
PASSAGEIRO CADEIRANTE, DEVE CONTER 01
POSTO PARA O MOTORISTA.
AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TV VISÍVEL
PARA TODOS COM KIT MULTIMÍDIA, PORTA
PACOTE. PORTA LADO DIREITO COM
PREPARO (DPM OU PEV) PARA EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA;
JANELAS COM VIDROS MÓVEIS COM
GUARNIÇÃO; POLTRONA PARA MOTORISTA
COM DESLOCAMENTO LATERAL; CINTO DE
SEGURANÇA ABDOMINAL PARA TODAS AS
POLTRONAS; TOMADA DE AR NO TETO COM
SAÍDA DE EMERGÊNCIA ACOPLADA; VIDRO
VIGIA NA TRASEIRA; ILUMINAÇÃO INTERNA;
MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO DE 150 CV
DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 450 NM
(KGF.M); INJEÇÃO ELETRÔNICA; MÍNIMO 5
MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO
HIDRÁULICA OU ELÉTRICA ; TACÓGRAFO
ORIGINAL DE FÁBRICA; FREIO A AR OU
HIDRÁULICO COM ABS; SUSPENSÃO
DIANTEIRA E TRASEIRA E SISTEMA DE
AMORTECEDORES, ORIGINAIS DO
FABRICANTE; PBT MÍNIMO DE 7.200
TONELADAS; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7.500
M; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90
LITROS.

400.639,08 1 - UND. Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

14/02/2022 EDITAL PE Nº 008-2022 - AQUISIÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS - SMS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

25/02/2022 - 09:25 Negociação aberta para o processo
008/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 008/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/03/2022 - 17:22 Documentos solicitados para o
processo 008/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/03/2022 - 18:07 Documentos solicitados para o
processo 008/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/03/2022 - 09:06 Documentos solicitados para o
processo 008/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total
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0001 Veículo Categoria M3,
0km, adaptado para o
transporte de passageiros
com deficiência tipo
cadeirante ou mobilidade
reduzida, de acordo com
a resolução CONTRAN e
demais normas vigentes
no período da aquisição.
Capacidade de transporte
de no mínimo de 20
passageiros sentados e
01 passageiro cadeirante,
deve conter 01 posto para
o motorista.
Ar condicionado, sistema
de TV visível para todos
com Kit Multimídia, porta
pacote. Porta lado direito
com preparo (DPM ou
PEV) para embarque e
desembarque de pessoas
com deficiência ou
mobilidade reduzida;
janelas com vidros
móveis com guarnição;
poltrona para motorista
com deslocamento lateral;
cinto de segurança
abdominal para todas as
poltronas; tomada de ar
no teto com saída de
emergência acoplada;
vidro vigia na traseira;
iluminação interna; motor
diesel com no mínimo de
150 cv de potência e
torque mínimo de 450 Nm
(kgf.m); injeção
eletrônica; mínimo 5
marchas a frente e 01 a
ré; direção hidráulica ou
elétrica ; tacógrafo
original de fábrica; freio a
ar ou hidráulico com ABS;
Suspensão dianteira e
traseira e sistema de
amortecedores, originais
do fabricante; PBT
mínimo de 7.200
toneladas; comprimento
mínimo de 7.500 m;
tanque com capacidade
mínima de 90 litros.

SAN MARINO ONIBUS
LTDA

V8L LOTAÇÃO MARCOPOLO/SAN
MARINO

400.630,00 1 400.630,00

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 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 - Veículo Categoria M3, 0km, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo
cadeirante ou mobilidade reduzida, de acordo com a resolução CONTRAN e demais normas vigentes
no período da aquisição. Capacidade de transporte de no mínimo de 20 passageiros sentados e 01
passageiro cadeirante, deve conter 01 posto para o motorista.
Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote. Porta lado direito
com preparo (DPM ou PEV) para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral;
cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência
acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência
e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção
hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar ou hidráulico com ABS; Suspensão
dianteira e traseira e sistema de amortecedores, originais do fabricante; PBT mínimo de 7.200
toneladas; comprimento mínimo de 7.500 m; tanque com capacidade mínima de 90 litros.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

SAN MARINO ONIBUS
LTDA

93.785.822/0001-
06

24/02/2022 -
11:07:43

V8L LOTAÇÃO MARCOPOLO/SAN
MARINO

1 500.000,00 500.000,00 Não

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

24/02/2022 -
11:57:55

2021/2022 Iveco Bus Soul
Class

1 430.000,00 430.000,00 Não

ALIANCA COMERCIO
E S EIRELI

36.634.511/0001-
02

24/02/2022 -
22:19:27

516 MERCEDES-
BENZ

1 481.000,00 481.000,00 Sim

AUTOCAR COMERCIO
DE VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

25/02/2022 -
08:38:58

MICRO ONIBUS
MERCEDES
BENZ 20+01

MERCEDES 1 430.000,00 430.000,00 Sim

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

SAN MARINO ONIBUS LTDA 93.785.822/0001-06 90 dias

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 90 dias

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

AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 07.137.068/0001-66 90 dias

Lances Enviados
0001 - Veículo Categoria M3, 0km, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo
cadeirante ou mobilidade reduzida, de acordo com a resolução CONTRAN e demais normas vigentes
no período da aquisição. Capacidade de transporte de no mínimo de 20 passageiros sentados e 01
passageiro cadeirante, deve conter 01 posto para o motorista.
Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote. Porta lado direito
com preparo (DPM ou PEV) para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral;
cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência
acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência
e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção
hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar ou hidráulico com ABS; Suspensão
dianteira e traseira e sistema de amortecedores, originais do fabricante; PBT mínimo de 7.200
toneladas; comprimento mínimo de 7.500 m; tanque com capacidade mínima de 90 litros.
Data Valor CNPJ Situação

24/02/2022 - 11:07:43 500.000,00 (proposta) 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO
ONIBUS LTDA

Válido

24/02/2022 - 11:57:55 430.000,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

24/02/2022 - 22:19:27 481.000,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Válido

25/02/2022 - 08:38:58 430.000,00 (proposta) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Considerando que a empresa não atendeu os itens 7.4.5,
7.4.6, 7.6.2, 7.7.3, 7.9 e o atestado de capacidade técnica não é
compatível com o objeto licitado. 03/03/2022 16:04:31

25/02/2022 - 09:07:48 425.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

25/02/2022 - 09:08:05 424.900,00 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO
ONIBUS LTDA

Válido

25/02/2022 - 09:09:13 470.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Válido

25/02/2022 - 09:10:27 415.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

25/02/2022 - 09:10:35 450.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Válido

25/02/2022 - 09:12:44 410.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

25/02/2022 - 09:13:52 429.999,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E S EIRELI

Válido

25/02/2022 - 09:14:02 409.000,00 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO
ONIBUS LTDA

Válido

25/02/2022 - 09:14:26 402.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

25/02/2022 - 09:14:42 401.900,00 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO
ONIBUS LTDA

Válido

25/02/2022 - 09:16:41 412.896,00 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Considerando que a empresa não atendeu os itens 7.4.5,
7.4.6, 7.6.2, 7.7.3, 7.9 e o atestado de capacidade técnica não é
compatível com o objeto licitado. 03/03/2022 16:04:31
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25/02/2022 - 09:19:16 401.800,00 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Considerando que a empresa não atendeu os itens 7.4.5,
7.4.6, 7.6.2, 7.7.3, 7.9 e o atestado de capacidade técnica não é
compatível com o objeto licitado. 03/03/2022 16:04:31

03/03/2022 - 17:33:58 400.630,00 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO
ONIBUS LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 04/03/2022 - 09:07:39 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO
ONIBUS LTDA

PROPOSTA READEQUADA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

SAN MARINO
ONIBUS LTDA

25/02/2022 -
08:01

João Paulo Pohl
Ledur

- - - - DOC. HABILITAÇÃO 01

SAN MARINO
ONIBUS LTDA

25/02/2022 -
08:01

João Paulo Pohl
Ledur

- - - - DOC. HABILITAÇÃO 02

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

03/03/2022 - 18:18 - - - -

0001 - Veículo Categoria M3, 0km, adaptado para o transporte de passageiros com
deficiência tipo cadeirante ou mobilidade reduzida, de acordo com a resolução
CONTRAN e demais normas vigentes no período da aquisição. Capacidade de
transporte de no mínimo de 20 passageiros sentados e 01 passageiro cadeirante,
deve conter 01 posto para o motorista.
Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote.
Porta lado direito com preparo (DPM ou PEV) para embarque e desembarque de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; janelas com vidros móveis com
guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança
abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência
acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de
150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5
marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de
fábrica; freio a ar ou hidráulico com ABS; Suspensão dianteira e traseira e sistema de
amortecedores, originais do fabricante; PBT mínimo de 7.200 toneladas; comprimento
mínimo de 7.500 m; tanque com capacidade mínima de 90 litros.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

93.785.822/0001-06 - SAN
MARINO ONIBUS LTDA

25/02/2022 - 09:50:49 Bom dia Sr. Pregoeiro. A empresa San Marino vem solicitar intenção de recurso,
pois a empresa arrematante apresentou a CND Estadual vencida, atesta de
capacidade técnica incompatível com o objeto licitado, e ofertou um produto que
não atendendo a categoria M3 conforme solicitado no Edital.

Indeferido

Justificativa: Trata-se de empresa que foi inabilitada no certame.

Chat
Data Apelido Frase

25/02/2022 - 09:02:35 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes.

25/02/2022 - 09:02:39 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

25/02/2022 - 09:04:10 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=869015&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4817123&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4817125&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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25/02/2022 - 09:04:10 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.

25/02/2022 - 09:04:10 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

25/02/2022 - 09:04:10 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.

25/02/2022 - 09:04:28 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

25/02/2022 - 09:04:28 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/02/2022 - 09:18:42 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

25/02/2022 - 09:18:42 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 412.896,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0001 até 25/02/2022 às 09:23:42.

25/02/2022 - 09:19:16 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 401.800,00.

25/02/2022 - 09:19:16 Sistema O item 0001 foi encerrado.

25/02/2022 - 09:25:32 Sistema O item 0001 teve como arrematante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME com lance de R$
401.800,00.

25/02/2022 - 09:34:11 Pregoeiro Senhores licitantes iremos suspender a sessão para analise da documentação enviada e retornaremos no
dia 03/04/2022 as 09:00 horas (horário de Brasília).

25/02/2022 - 09:35:06 Pregoeiro Corrigindo a informação retorno no dia 03/03/2022 as 09:00 hs

25/02/2022 - 09:50:49 Sistema O fornecedor SAN MARINO ONIBUS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

03/03/2022 - 10:23:51 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes

03/03/2022 - 10:29:15 Pregoeiro Bom dia.

03/03/2022 - 10:30:18 Pregoeiro A sessão continua suspensa para análise dos documentos e retornaremos 03/03/2022 as 15:00 hs (horário
de Brasília)

03/03/2022 - 15:30:24 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes

03/03/2022 - 16:04:31 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi inabilitado no processo.

03/03/2022 - 16:04:31 Sistema Motivo: Considerando que a empresa não atendeu os itens 7.4.5, 7.4.6, 7.6.2, 7.7.3, 7.9 e o atestado de
capacidade técnica não é compatível com o objeto licitado.

03/03/2022 - 16:04:31 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

03/03/2022 - 16:04:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SAN MARINO ONIBUS LTDA com lance de R$ 401.900,00.

03/03/2022 - 17:22:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 17:22:41 Sistema Motivo: Considerando a nossa média de preços para o item que é de R$ 400.639,08, solicitamos um lance
com valor abaixo da média de preço, tem como a empresa atender a solicitação.

03/03/2022 - 17:23:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:40 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 17:23:01 Sistema Motivo: Considerando a nossa média de preços para o item que é de R$ 400.639,08, solicitamos um lance
com valor abaixo da média de preço, tem como a empresa atender a solicitação.

03/03/2022 - 17:33:42 F. SAN MARINO ONIBUS
LTDA

Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, podemos sim, ofertar o lance solicitado

03/03/2022 - 17:33:58 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 400.630,00.

03/03/2022 - 17:47:28 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAN MARINO ONIBUS LTDA.

03/03/2022 - 17:47:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

03/03/2022 - 17:47:39 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro. A empresa San Marino vem solicitar intenção de recurso, pois a empresa
arrematante apresentou a CND Estadual vencida, atesta de capacidade técnica incompatível com o objeto
licitado, e ofertou um produto que não atendendo a categoria M3 conforme solicitado no Edital.

03/03/2022 - 17:48:18 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 18:18.

03/03/2022 - 18:07:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 03/03/2022.

03/03/2022 - 18:07:36 Sistema Motivo: Solicitamos a empresa a proposta consolidada com o valor negociado.

03/03/2022 - 18:20:36 Pregoeiro Devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos no dia 04/03/2022 as 09:00 horas (horário de
Brasília)

04/03/2022 - 09:06:12 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes.

04/03/2022 - 09:06:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:20 do dia 04/03/2022.

04/03/2022 - 09:06:57 Sistema Motivo: Solicitamos a proposta consolidada com o ultimo valor negociado.

04/03/2022 - 09:07:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

04/03/2022 - 09:34:58 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0001.

04/03/2022 - 09:34:58 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro. A empresa San Marino vem solicitar intenção de recurso, pois a empresa
arrematante apresentou a CND Estadual vencida, atesta de capacidade técnica incompatível com o objeto
licitado, e ofertou um produto que não atendendo a categoria M3 conforme solicitado no Edital.

04/03/2022 - 09:34:58 Sistema Justificativa: A empresa já foi inabilitada.

04/03/2022 - 09:36:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/03/2022 - 09:36:13 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro. A empresa San Marino vem solicitar intenção de recurso, pois a empresa
arrematante apresentou a CND Estadual vencida, atesta de capacidade técnica incompatível com o objeto
licitado, e ofertou um produto que não atendendo a categoria M3 conforme solicitado no Edital.

04/03/2022 - 09:36:13 Sistema Justificativa: Trata-se de empresa que foi inabilitada no certame.

04/03/2022 - 09:37:15 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
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04/03/2022 - 09:37:30 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por ADENILTON BATISTA VEIGA.

ADENILTON BATISTA VEIGA

Pregoeiro

JUCELINO ALVES FURTADO

Apoio


