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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

Registro de Preços Eletrônico nº 202102240001

Às 10:00 do dia 29/03/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às
disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA SIMPLES REMOÇÃO, CATEGORIA AMBULÂNCIA TIPO A, 0 KM, FURGONETA, EM ATENDIMENTO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJU/PA
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

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

17/03/2021 09:31 17/03/2021 10:00 24/03/2021 10:00 29/03/2021 09:59 29/03/2021 10:00

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

0001 AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO 105.666,67 7 0 UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

16/03/2021 5 - Edital - PE SRP Aq. Ambulâncias - certificado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

29/03/2021 - 10:36 Negociação aberta para o processo
202102240001

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 202102240001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/03/2021 - 10:39 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2021 às 12:39.

29/03/2021 - 13:24 Negociação aberta no processo
202102240001

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 202102240001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/03/2021 - 14:06 Mensagem para negociação no
processo 202102240001

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 202102240001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Ambulância Tipo A -
Simples Remoção

P G AGUIAR VIEIRA FIAT STRADA
TREKKING 1.4 FLEX

FIAT 100.000,00 7 700.000,00

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.
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Propostas Enviadas
0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Solução Planejamento e
Comercio Ltda-Me

06.911.404/0001-
13

26/03/2021 -
14:59:56

FIORINO FIAT 7 105.666,60 739.666,20 Sim

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

26/03/2021 -
18:23:25

STRADA
ENDURANCE 1.4

FIAT 7 112.600,00 788.200,00 Sim

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

28/03/2021 -
12:54:54

FIAT STRADA
TREKKING 1.4
FLEX

FIAT 7 105.500,00 738.500,00 Sim

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

G M EMPREENDIMENTOS EIRELI 32.912.674/0001-59 60 dias

Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me 06.911.404/0001-13 90 dias

TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.426.859/0001-53 90 dias

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 60 dias

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 90 dias

Lances Enviados
0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção
Data Valor CNPJ Situação

26/03/2021 - 14:59:56 105.666,60 (proposta) 06.911.404/0001-13 Cancelado - O licitante não cumpriu com item 10.3, subitem 10.3.1
(Apresentar Manuais e catálogos do veículo, bem como todas as
informações de fábrica); 10.3.2 (Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente, proprietário
ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante);
10.3.3 (Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou
indireta de menores.); 10.3.4 (Declaração de Adimplência expedida pelo
Setor de Compras Municipal, mediante solicitação da licitante via
comunicação através do e mail: scomprasmoju@gmail.com , pelo qual
a licitante enviará todos os dados cadastrais da empresa para pesquisa
nos arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer pendência
de fornecimentos, inexecuções, inadimplências com entrega referente
ao cumprimento de todas as obrigações contratuais, não tendo causado

prejuízo de qualquer natureza ao município por execuções inadequadas
ou inexecuções contratuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
demais Secretarias da Prefeitura de Moju/PA), além de não apresentar
item 11.4.5 (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); 11.6 alínea b
(Alvará de Funcionamento). 29/03/2021 13:14:23

26/03/2021 - 18:23:25 112.600,00 (proposta) 32.426.859/0001-53 Válido

28/03/2021 - 12:54:54 105.500,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 Válido

29/03/2021 - 10:33:05 102.800,00 (lance oculto) 06.911.404/0001-13 Cancelado - O licitante não cumpriu com item 10.3, subitem 10.3.1
(Apresentar Manuais e catálogos do veículo, bem como todas as
informações de fábrica); 10.3.2 (Declaração de inexistência de fato
impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências
supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente, proprietário
ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante);
10.3.3 (Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou
indireta de menores.); 10.3.4 (Declaração de Adimplência expedida pelo
Setor de Compras Municipal, mediante solicitação da licitante via
comunicação através do e mail: scomprasmoju@gmail.com , pelo qual
a licitante enviará todos os dados cadastrais da empresa para pesquisa
nos arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer pendência
de fornecimentos, inexecuções, inadimplências com entrega referente
ao cumprimento de todas as obrigações contratuais, não tendo causado

prejuízo de qualquer natureza ao município por execuções inadequadas
ou inexecuções contratuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
demais Secretarias da Prefeitura de Moju/PA), além de não apresentar
item 11.4.5 (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); 11.6 alínea b
(Alvará de Funcionamento). 29/03/2021 13:14:23

29/03/2021 - 10:35:50 105.300,00 (lance oculto) 27.967.465/0001-72 Válido

29/03/2021 - 13:37:16 100.000,00 27.967.465/0001-72 Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
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Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 29/03/2021 - 11:03:37 06.911.404/0001-13 PROPOSTA SOLUCAO MOJU MA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:52

026600 SSP-MG 27/08/1983 - RG

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:52

51570254672 - - - CPF

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:52

06911404000113 RECEITA
FEDERAL

24/09/2020 - CNPJ

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:53

109521310641 CARTORIO
DISTRIBUIDOR

10/03/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:53

27331525 SECRETARIA DE
ECONOMIA

12/03/2021 12/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:54

2021030502145548473269 CAIXA 05/03/2021 03/04/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:55

5319025/2021 JUSTIÇA
TRABALHO

09/02/2021 07/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:55

S/N JUCEG-GO 12/05/2020 12/05/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:56

- - 09/06/2020 - Contrato Social

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:56

- PREFEITURA DE
JANDAIRA

15/12/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:57

- PREFEITURA DE
GOIANIA

03/03/2021 01/04/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:57

- RECEITA
FEDERAL

26/11/2020 25/05/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
14:58

- RECEITA
FEDERAL

26/11/2020 25/05/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

Solução
Planejamento e
Comercio Ltda-Me

26/03/2021 -
15:02

- - - - Outros Documentos

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
11:56

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

0302147420055 sesp MA 28/01/2010 - RG

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
11:58

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

04317846390 - - - CPF

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:01

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

27967465000172 REPUBLICA
FEDERAL DO
BRASIL

28/03/2021 - CNPJ

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:03

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

132605 TJMA 29/01/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:05

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

003770/21 SEFAZ MA 12/01/2021 12/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:05

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

003770/21 SEFAZ MA 12/01/2021 12/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:08

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

27967465000172 CAIXA 19/03/2021 17/04/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:09

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

27383319/2020 JUSTIÇA DO
TRABALHO

19/10/2020 16/04/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:12

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

27967465000172 JUCEMA 14/04/2020 14/04/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:13

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

- - 14/06/2017 - Contrato Social

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:14

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

- PREFEITURA DE
MAGALHÃES
ALMEIDA

24/01/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:16

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

- PM SANTA UINES 02/01/2021 02/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:17

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

- MINISTERIO DA
FAZENDA

25/02/2021 24/08/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=370539&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785883&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785891&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785905&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785905&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785915&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785915&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785934&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785934&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785949&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785969&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785969&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1785986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1786049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792175&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792188&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792194&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792194&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792195&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792195&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792201&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792201&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792201&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792204&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792204&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792208&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792216&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792216&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792226&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792226&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792229&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1792229&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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P G AGUIAR
VIEIRA

28/03/2021 -
12:19

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

- PM SANTA UINES 01/02/2021 02/05/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

P G AGUIAR
VIEIRA

29/03/2021 -
09:11

Paulo Gutemberg
Aguiar Vieira

- - - - Outros Documentos

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

29/03/2021 - 13:14:23 Solução Planejamento e
Comercio Ltda-Me

06.911.404/0001-13 Abrangendo todo o processo

O licitante não cumpriu com item 10.3, subitem 10.3.1 (Apresentar Manuais e catálogos do veículo, bem como todas as informações de fábrica); 10.3.2 (Declaração de
inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
licitante, com o nº. da identidade do declarante); 10.3.3 (Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores.); 10.3.4 (Declaração de Adimplência
expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante solicitação da licitante via comunicação através do e mail: scomprasmoju@gmail.com , pelo qual a licitante enviará todos os
dados cadastrais da empresa para pesquisa nos arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer pendência de fornecimentos, inexecuções, inadimplências com entrega
referente ao cumprimento de todas as obrigações contratuais, não tendo causado
prejuízo de qualquer natureza ao município por execuções inadequadas ou inexecuções contratuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde demais Secretarias da Prefeitura
de Moju/PA), além de não apresentar item 11.4.5 (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); 11.6 alínea b (Alvará de Funcionamento).

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

29/03/2021 - 18:20 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

29/03/2021 - 10:08:51 Pregoeiro Bom dia senhores

29/03/2021 - 10:09:20 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

29/03/2021 - 10:10:36 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

29/03/2021 - 10:10:36 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

29/03/2021 - 10:10:36 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

29/03/2021 - 10:10:36 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

29/03/2021 - 10:10:36 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.

29/03/2021 - 10:11:16 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

29/03/2021 - 10:11:16 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/03/2021 - 10:26:18 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

29/03/2021 - 10:30:58 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/03/2021 às 10:35:59.

29/03/2021 - 10:35:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 29/03/2021 às 10:35:59.

29/03/2021 - 10:35:59 Sistema O item 0001 foi encerrado.

29/03/2021 - 10:36:45 Sistema O item 0001 teve como arrematante Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me - ME com valor unitário de
R$ 102.800,00.

29/03/2021 - 10:36:45 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

29/03/2021 - 10:39:05 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2021 às 12:39.

29/03/2021 - 10:43:40 F. Solução Planejame... Documentação Item 0001: Bom dia! Informamos que este é o valor mínimo que conseguimos.

29/03/2021 - 10:47:42 Pregoeiro Solicito anexo da proposta readequada.

29/03/2021 - 11:03:37 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

29/03/2021 - 13:14:23 Sistema O fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi inabilitado no processo.

29/03/2021 - 13:14:23 Sistema Motivo: O licitante não cumpriu com item 10.3, subitem 10.3.1 (Apresentar Manuais e catálogos do veículo,
bem como todas as informações de fábrica); 10.3.2 (Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua
habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante); 10.3.3 (Declaração de que a
empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores.); 10.3.4 (Declaração de Adimplência
expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante solicitação da licitante via comunicação através do e
mail: scomprasmoju@gmail.com , pelo qual a licitante enviará todos os dados cadastrais da empresa para
pesquisa nos arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer pendência de fornecimentos,
inexecuções, inadimplências com entrega referente ao cumprimento de todas as obrigações contratuais, não
tendo causado prejuízo de qualquer... (CONTINUA)
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29/03/2021 - 13:14:23 Sistema (CONT. 1) natureza ao município por execuções inadequadas ou inexecuções contratuais no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde demais Secretarias da Prefeitura de Moju/PA), além de não apresentar item
11.4.5 (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); 11.6 alínea b (Alvará
de Funcionamento).

29/03/2021 - 13:14:23 Sistema O fornecedor Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

29/03/2021 - 13:14:23 Sistema Motivo: O licitante não cumpriu com item 10.3, subitem 10.3.1 (Apresentar Manuais e catálogos do veículo,
bem como todas as informações de fábrica); 10.3.2 (Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua
habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente,
proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante); 10.3.3 (Declaração de que a
empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores.); 10.3.4 (Declaração de Adimplência
expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante solicitação da licitante via comunicação através do e
mail: scomprasmoju@gmail.com , pelo qual a licitante enviará todos os dados cadastrais da empresa para
pesquisa nos arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer pendência de fornecimentos,
inexecuções, inadimplências com entrega referente ao cumprimento de todas as obrigações contratuais, não
tendo causado prejuízo de qualquer... (CONTINUA)

29/03/2021 - 13:14:23 Sistema (CONT. 1) natureza ao município por execuções inadequadas ou inexecuções contratuais no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde demais Secretarias da Prefeitura de Moju/PA), além de não apresentar item
11.4.5 (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação); 11.6 alínea b (Alvará
de Funcionamento).

29/03/2021 - 13:14:23 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P G AGUIAR VIEIRA com valor unitário de R$ 105.300,00.

29/03/2021 - 13:24:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:23 do dia 29/03/2021.

29/03/2021 - 13:24:00 Sistema Motivo: Senhor licitante, você consegue baixar um pouco mais o valor de sua proposta?

29/03/2021 - 13:37:16 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 100.000,00.

29/03/2021 - 13:53:04 Pregoeiro Favor anexar proposta readequada.

29/03/2021 - 14:06:54 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: Ja estamos providenciando.

29/03/2021 - 14:13:13 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: Favor habilite o campo de proposta readequada

29/03/2021 - 14:18:38 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: Estamos aguardando habilitar o campo para anexar a proposta realinhada

29/03/2021 - 14:35:30 Pregoeiro Favor enviar proposta readequada ao e-mail: pregaomoju@hotmail.com

29/03/2021 - 14:40:38 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: ok. Já enviado. Obrigada

29/03/2021 - 14:42:32 Pregoeiro Recebido.

29/03/2021 - 17:50:09 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA.

29/03/2021 - 17:50:22 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/03/2021 às 18:20.

29/03/2021 - 18:26:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro
Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ

Pregoeiro(a)

MARIA NILMA SILVA DE LIMA

Autoridade Competente

ALEXANDRE DA COSTA AMARAL

Apoio
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