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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Balsas
Prefeitura Municipal de Balsas
Pregão Eletrônico - 13/2022

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

31/03/2022 14:25 01/04/2022 09:00 08/04/2022 13:00 13/04/2022 08:59 13/04/2022 09:00

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

0001 VEÍCULO TIPO SUV - AR CONDICIONADO,
APOIO PARA O BRAÇO, BANCO DO
MOTORISTA COM REGULAGEM, COR
PREDOMINANTEMENTE BRANCA, 3° APOIO DE
CABEÇA PARA TRASEIRO REBAIXADO,
ALERTA DE LIMITE DE VELOCIDADE E
MANUTENÇÃO PROGRAMADA, ALÇA DE
SEGURANÇA TRASEIRA, APOIA PÉ PARA
MOTORISTA, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL
COM 02 POSIÇÕES PARA O ENCOSTO,
BANCOS COM ASSENTO ANTI-SUBMARINING,
BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BOLSA
PORTA OBJETO NAS PORTAS DIANTEIRA E
TRASEIRA, BOLSA PORTA-REVISTA NO
ENCOSTO DOS BANCOS DIANTEIRO, BRAKE
LIGHT, CALOTAS INTEGRAIS, CAPÔ RETRÁTIL
COM DOBRADIÇA DE SEGURANÇA, CHAVE
CANIVETE COM TELECOMANDO PARA
ABERTURA DAS PORTAS VIDROS E PORTA-
MALAS, CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO
RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM
DE ALTURA, CINTO DE SEGURANÇA LATERAIS
TRASEIROS DE 3 PONTOS E CENTRAL FIXO
DE 02 PONTOS, COMANDO INTERNO DE
ABERTURA DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL,
COMPUTADOR DE BORDO DISTÂNCIA
CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO,
AUTONOMIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO
DE PERCURSO, COMPUTADOR DE BORDO,
CONSOLE CENTRAL COM PORTA-OBJETO E
PORTAS-COPO (2 DIANTEIROS E 1
TRASEIRO), CONTA GIROS, DESEMBAÇADOR
DO VIDRO TRASEIRO TEMPORIZADO,
DETALHES INTERNOS NA COR PRATA FOSCO
(MAÇANETA AROS DAS SAÍDAS DE AR),
DIREÇÃO HIDRÁULICA, DRIVE BY WIRE
(CONTROLE ELETRÔNICO DA ACELERAÇÃO),
EMBALAGEM COM ACIONAMENTO
HIDRÁULICO, ESPELHO NO PARA-SOL LADOS
MOTORISTA E PASSAGEIRO, FAIXA
HORIZONTAL NO PAINEL COM TECNOLOGIA
INSERT MOLDING, FARÓIS PARÁBOLA,
FARÓIS DE NEBLINA, GANCHOS DE FIXAÇÃO
DE CARGA NO PORTA – MALAS, HSD(HIGH
SAFETY DRIVE) AIRBAG DUPLO( MOTORISTA
E PASSAGEIRO) E ABS COM EBD,
HIDRÔMETRO DIGITAL ( TOTAL E PARCIAL),
ILUMINAÇÃO DO PORTA-MALAS, INDICADOR
GRANDUAL DE TEMPERATURA DE ÁGUA,
INDICADOR GRANDUAL DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL, LANE CHANGE (FUNÇÃO
AUXILIAR PARA ACIONAMENTO DAS SETAS
INDICANDO TROCA DE FAIXA). LIMPADOR E
LAVADOR DOS VIDROS DIANTEIRO E
TRASEIRO COM INTERMITÊNCIA, LIMPADOR
TRASEIRO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
À RÉ, LOGO PUSH (SISTEMA DE ABERTURA
ELÉTRICA DO PORTA MALAS,LUZES DE

141.037,14 2 - UND Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

31/03/2022 05 - EDITAL VEÍCULOS VIATURA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/04/2022 às 10:55:31.
Código verificador: 258E07

Página 2 de 6

13/04/2022 - 09:27 Negociação aberta para o processo
13/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 13/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/04/2022 - 15:02 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Veículo tipo SUV - ar
condicionado, apoio para
o braço, banco do
motorista com regulagem,
cor predominantemente
branca, 3° apoio de
cabeça para traseiro
rebaixado, alerta de limite
de velocidade e
manutenção programada,
alça de segurança
traseira, apoia pé para
motorista, banco traseiro
rebatível com 02 posições
para o encosto, bancos
com assento anti-
submarining, barra de
proteção nas portas,
bolsa porta objeto nas
portas dianteira e traseira,
bolsa porta-revista no
encosto dos bancos
dianteiro, brake light,
calotas integrais, capô
retrátil com dobradiça de
segurança, chave
canivete com
telecomando para
abertura das portas vidros
e porta-malas, cinto de
segurança dianteiro
retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura, cinto
de segurança laterais
traseiros de 3 pontos e
central fixo de 02 pontos,
comando interno de
abertura da tampa de
combustível, computador
de bordo distância
consumo médio, consumo
instantâneo, autonomia,
velocidade média e tempo
de percurso, computador
de bordo, console central
com porta-objeto e
portas-copo (2 dianteiros
e 1 traseiro), conta giros,
desembaçador do vidro
traseiro temporizado,
detalhes internos na cor
prata fosco (maçaneta
aros das saídas de ar),
direção hidráulica, drive
by wire (controle
eletrônico da aceleração),
embalagem com
acionamento hidráulico,
espelho no para-sol lados
motorista e passageiro,
faixa horizontal no painel
com tecnologia insert
molding, faróis parábola,
faróis de neblina, ganchos
de fixação de carga no
porta – malas, hsd(high
safety drive) airbag duplo(
motorista e passageiro) e
abs com ebd, hidrômetro
digital ( total e parcial),
iluminação do porta-
malas, indicador grandual
de temperatura de água,
indicador grandual do
nível de combustível, lane
change (função auxiliar
para acionamento das
setas indicando troca de
faixa). limpador e lavador
dos vidros dianteiro e
traseiro com
intermitência, limpador
traseiro com acionamento
automático à ré, logo
push (sistema de abertura
elétrica do porta
malas,luzes de

L S
EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Duster Zen MT : Renault 137.000,00 2 274.000,00
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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.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA
APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE
(PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO
TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILI

DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

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 tipo SUV - ar condicionado, apoio para o braço, banco do motorista com regulagem, cor
predominantemente branca, 3° apoio de cabeça para traseiro rebaixado, alerta de limite de velocidade
e manutenção programada, alça de segurança traseira, apoia pé para motorista, banco traseiro
rebatível com 02 posições para o encosto, bancos com assento anti-submarining, barra de proteção
nas portas, bolsa porta objeto nas portas dianteira e traseira, bolsa porta-revista no encosto dos bancos
dianteiro, brake light, calotas integrais, capô retrátil com dobradiça de segurança, chave canivete com
telecomando para abertura das portas vidros e porta-malas, cinto de segurança dianteiro retráteis de 3
pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais traseiros de 3 pontos e central fixo de 02
pontos, comando interno de abertura da tampa de combustível, computador de bordo distância
consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso, computador
de bordo, console central com porta-objeto e portas-copo (2 dianteiros e 1 traseiro), conta giros,
desembaçador do vidro traseiro temporizado, detalhes internos na cor prata fosco (maçaneta aros das
saídas de ar), direção hidráulica, drive by wire (controle eletrônico da aceleração), embalagem com
acionamento hidráulico, espelho no para-sol lados motorista e passageiro, faixa horizontal no painel
com tecnologia insert molding, faróis parábola, faróis de neblina, ganchos de fixação de carga no porta
– malas, hsd(high safety drive) airbag duplo( motorista e passageiro) e abs com ebd, hidrômetro digital
( total e parcial), iluminação do porta-malas, indicador grandual de temperatura de água, indicador
grandual do nível de combustível, lane change (função auxiliar para acionamento das setas indicando
troca de faixa). limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência, limpador traseiro
com acionamento automático à ré, logo push (sistema de abertura elétrica do porta malas,luzes de
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

12/04/2022 -
11:56:43

2022/2022 DUSTER
SUV/RENAULT

2 140.000,00 280.000,00 Não

FAVORITA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

21.380.013/0001-
03

12/04/2022 -
15:39:27

DUSTER OROCH
1.6

RENAULT 2 160.000,00 320.000,00 Sim

L S
EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS EIRELI

18.538.150/0001-
19

13/04/2022 -
06:56:43

Duster Zen MT : Renault 2 141.037,14 282.074,28 Sim

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

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 60 dias

FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.380.013/0001-03 60 dias

L S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 18.538.150/0001-19 60 dias
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Lances Enviados
0001 - Veículo tipo SUV - ar condicionado, apoio para o braço, banco do motorista com regulagem, cor
predominantemente branca, 3° apoio de cabeça para traseiro rebaixado, alerta de limite de velocidade
e manutenção programada, alça de segurança traseira, apoia pé para motorista, banco traseiro
rebatível com 02 posições para o encosto, bancos com assento anti-submarining, barra de proteção
nas portas, bolsa porta objeto nas portas dianteira e traseira, bolsa porta-revista no encosto dos bancos
dianteiro, brake light, calotas integrais, capô retrátil com dobradiça de segurança, chave canivete com
telecomando para abertura das portas vidros e porta-malas, cinto de segurança dianteiro retráteis de 3
pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais traseiros de 3 pontos e central fixo de 02
pontos, comando interno de abertura da tampa de combustível, computador de bordo distância
consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso, computador
de bordo, console central com porta-objeto e portas-copo (2 dianteiros e 1 traseiro), conta giros,
desembaçador do vidro traseiro temporizado, detalhes internos na cor prata fosco (maçaneta aros das
saídas de ar), direção hidráulica, drive by wire (controle eletrônico da aceleração), embalagem com
acionamento hidráulico, espelho no para-sol lados motorista e passageiro, faixa horizontal no painel
com tecnologia insert molding, faróis parábola, faróis de neblina, ganchos de fixação de carga no porta
– malas, hsd(high safety drive) airbag duplo( motorista e passageiro) e abs com ebd, hidrômetro digital
( total e parcial), iluminação do porta-malas, indicador grandual de temperatura de água, indicador
grandual do nível de combustível, lane change (função auxiliar para acionamento das setas indicando
troca de faixa). limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência, limpador traseiro
com acionamento automático à ré, logo push (sistema de abertura elétrica do porta malas,luzes de
Data Valor CNPJ Situação

12/04/2022 - 11:56:43 140.000,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em observância à documentação apresentada, observa-se
que, a empresa deixou de apresentar propostas de preços junto à
documentação exigida no certame. A proposta de preços deve ser
preenchida conforme modelo constante no anexo II do edital devendo
ser juntada no portal até a data de abertura da sessão, neste ensejo,
verifica-se que a empresa não apresentou a proposta, descumprindo
assim o exigido no item 5.1. do edital. A desclassificação da empresa
encontra-se em conformidade aos seguintes Acórdãos do TCU:
Acórdão 440/2008-Plenário, Acórdão 843/2008-Plenário, Acórdão
460/2013-Segunda Câmara, Acórdão 502/2008-Plenário. 13/04/2022
11:11:40

12/04/2022 - 15:39:27 160.000,00 (proposta) 21.380.013/0001-03 - FAVORITA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/04/2022 - 06:56:43 141.037,14 (proposta) 18.538.150/0001-19 - L S
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:11:56 139.800,00 18.538.150/0001-19 - L S
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI

Válido

13/04/2022 - 09:12:18 138.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em observância à documentação apresentada, observa-se
que, a empresa deixou de apresentar propostas de preços junto à
documentação exigida no certame. A proposta de preços deve ser
preenchida conforme modelo constante no anexo II do edital devendo
ser juntada no portal até a data de abertura da sessão, neste ensejo,
verifica-se que a empresa não apresentou a proposta, descumprindo
assim o exigido no item 5.1. do edital. A desclassificação da empresa
encontra-se em conformidade aos seguintes Acórdãos do TCU:
Acórdão 440/2008-Plenário, Acórdão 843/2008-Plenário, Acórdão
460/2013-Segunda Câmara, Acórdão 502/2008-Plenário. 13/04/2022
11:11:40

13/04/2022 - 09:16:29 138.000,01 21.380.013/0001-03 - FAVORITA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Válido

13/04/2022 - 09:17:10 130.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - Em observância à documentação apresentada, observa-se
que, a empresa deixou de apresentar propostas de preços junto à
documentação exigida no certame. A proposta de preços deve ser
preenchida conforme modelo constante no anexo II do edital devendo
ser juntada no portal até a data de abertura da sessão, neste ensejo,
verifica-se que a empresa não apresentou a proposta, descumprindo
assim o exigido no item 5.1. do edital. A desclassificação da empresa
encontra-se em conformidade aos seguintes Acórdãos do TCU:
Acórdão 440/2008-Plenário, Acórdão 843/2008-Plenário, Acórdão
460/2013-Segunda Câmara, Acórdão 502/2008-Plenário. 13/04/2022
11:11:40

13/04/2022 - 09:18:50 137.000,00 18.538.150/0001-19 - L S
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI

Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo
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L S
EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS
EIRELI

13/04/2022 -
07:00

Luciano Sauto
Costa

a a 13/04/2022 - RG

L S
EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS
EIRELI

13/04/2022 -
07:03

Luciano Sauto
Costa

1111 - - - CPF

L S
EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS
EIRELI

13/04/2022 -
07:37

Luciano Sauto
Costa

s s 13/04/2022 - CNPJ

L S
EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS
EIRELI

13/04/2022 -
07:56

Luciano Sauto
Costa

0 s 13/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

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

13/04/2022 - 12:33 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

13/04/2022 - 09:04:00 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

13/04/2022 - 09:04:16 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

13/04/2022 - 09:04:16 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.

13/04/2022 - 09:04:16 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

13/04/2022 - 09:04:16 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.

13/04/2022 - 09:06:26 Pregoeiro Caros Licitantes, bom dia, nos poderes a mim investido pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA, através da
Portaria nº 001/2022 de 03/01/2022, na condição de Pregoeiro Municipal, declaro aberta a sessão licitatória
do presente certame.

13/04/2022 - 09:07:57 Pregoeiro Deste momento em diante, será dado início à fase de lances. De antemão, peço que tenham cautela e
responsabilidade para com os lances ofertados, de maneira a evitar lances com valores inexequíveis.

13/04/2022 - 09:08:09 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 09:08:09 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/04/2022 - 09:20:50 Sistema O item 0001 foi encerrado.

13/04/2022 - 09:27:40 Sistema O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R$ 130.000,00.

13/04/2022 - 09:31:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 13/04/2022.

13/04/2022 - 09:31:00 Sistema Motivo: Caro licitante arrematante, em observância art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019, declaro aberto
o prazo de 02 (duas) horas para negociação do valor ofertado pela empresa.

13/04/2022 - 09:31:13 Pregoeiro Caro licitante arrematante, em observância art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019, declaro aberto o
prazo de 02 (duas) horas para negociação do valor ofertado pela empresa. Neste ensejo, gostaria de solicitar
ao vencedor para que, nos limites de sua capacidade econômica, reduza o valor de sua proposta.

13/04/2022 - 09:32:16 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: Bom dia Senhor Pregoeiro, ja estamos no nosso limite, para este modelo de veiculo.
R$ 130.000,00

13/04/2022 - 09:56:31 Pregoeiro Caro(s) Licitante(s), após encerrado o prazo de negociação anteriormente estabelecido, iremos agora dar
início à análise da documentação habilitatória, onde será julgada a documentação de habilitação da licitante
que ofertou menor preço.

13/04/2022 - 11:03:31 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

13/04/2022 - 11:03:31 Sistema Motivo: Empresa já chegou ao preço limite.

13/04/2022 - 11:11:40 Sistema O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi desclassificado no processo.

13/04/2022 - 11:11:40 Sistema Motivo: Em observância à documentação apresentada, observa-se que, a empresa deixou de apresentar
propostas de preços junto à documentação exigida no certame. A proposta de preços deve ser preenchida
conforme modelo constante no anexo II do edital devendo ser juntada no portal até a data de abertura da
sessão, neste ensejo, verifica-se que a empresa não apresentou a proposta, descumprindo assim o exigido
no item 5.1. do edital. A desclassificação da empresa encontra-se em conformidade aos seguintes Acórdãos
do TCU: Acórdão 440/2008-Plenário, Acórdão 843/2008-Plenário, Acórdão 460/2013-Segunda Câmara,
Acórdão 502/2008-Plenário.

13/04/2022 - 11:11:40 Sistema O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/04/2022 - 11:11:40 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante L S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI com lance de R$
137.000,00.

13/04/2022 - 11:41:33 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:41 do dia 13/04/2022.

13/04/2022 - 11:41:33 Sistema Motivo: Caro licitante arrematante, em observância art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019, declaro aberto
o prazo de 02 (duas) horas para negociação do valor ofertado pela empresa.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286701&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5286894&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5287120&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5287120&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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13/04/2022 - 11:41:45 Pregoeiro Caro licitante arrematante, em observância art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019, declaro aberto o
prazo de 02 (duas) horas para negociação do valor ofertado pela empresa. Neste ensejo, gostaria de solicitar
ao vencedor para que, nos limites de sua capacidade econômica, reduza o valor de sua proposta.

13/04/2022 - 11:44:39 F. L S EMPREENDIMENT... Negociação Item 0001: para atender a solicitação do orgão com responsabilidade já chegamos no nosso
melhor valor ainda na fase de lances.

13/04/2022 - 11:45:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

13/04/2022 - 11:45:09 Sistema Motivo: Empresa já chegou ao limite.

13/04/2022 - 11:46:31 Pregoeiro Caro(s) Licitante(s), após encerrado o prazo de negociação anteriormente estabelecido, iremos agora dar
início à análise da documentação habilitatória, onde será julgada a documentação de habilitação da licitante
que ofertou menor preço.

13/04/2022 - 12:02:40 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI.

13/04/2022 - 12:02:54 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/04/2022 às 12:22.

13/04/2022 - 12:03:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 13/04/2022 às
12:33.

13/04/2022 - 12:03:59 Pregoeiro Caro(s), Licitante(s), após analisada a documentação da licitante melhor classificada, será então aberto
prazo de 30 (trinta) minutos para intenção de recurso, conforme art. 44 do Decreto 10.024/2019 e conforme o
item 11.1 do respectivo edital.

13/04/2022 - 12:04:04 Pregoeiro Caro(s), Licitante(s), após analisada a documentação da licitante melhor classificada, será então aberto
prazo de 30 (trinta) minutos para intenção de recurso, conforme art. 44 do Decreto 10.024/2019 e conforme o
item 11.1 do respectivo edital.

13/04/2022 - 15:01:24 Pregoeiro Caro licitante vencedor, tendo em vista à análise da documentação de habilitação apresentada, bem como,
estando esta em conformidade ao exigido no edital, declaro aberto o prazo de 02 (horas) para que seja
anexada ao portal vossa proposta readequada/reajustada, em conformidade ao item 10.1 do instrumento
convocatório.

13/04/2022 - 15:02:18 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

13/04/2022 - 15:02:52 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor L S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
EIRELI. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/04/2022.

13/04/2022 - 15:12:04 Sistema O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

13/04/2022 - 15:16:02 Sistema O item 0001 foi adjudicado por FLORENAL TELES DE PAULA NETO.

20/04/2022 - 10:07:59 Sistema O Item 0001 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

FLORENAL TELES DE PAULA NETO

Pregoeiro

Elisângela Sousa da Silva

Apoio

Taiany Santos Carvalho

Apoio


