Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Oriximiná
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
Pregão Eletrônico - PE-036-PMO/2021

Datas Relevantes
Publicado

Inicio de Propostas

Limite de Impugnação

Final de Propostas

Inicio da Sessão

23/09/2021 16:48

24/09/2021 09:00

01/10/2021 09:00

06/10/2021 08:50

06/10/2021 09:00

Itens Licitados
Código

Produto

0001

MOTONIVELADORA - CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS MÍNIMAS DO CAMINHÃO:
EQUIPAMENTO NOVO, O ANO DE
FABRICAÇÃO DEVERÁ SER 2019 OU 2021,
ZERO HORA DE FUNCIONAMENTO/ZERO KM
RODADOS. MOTOR DIESEL, TURBO
ALIMENTADO DE 6 CILINDROS COM
POTÊNCIA LÍQUIDA VARIÁVEL MÍNIMA 125 HP
(OU SUPERIOR), QUE ATENDA AS NORMAS DE
EMISSÕES EPA NÍVEL 3 E/OU EU ESTÁGIO IIIA
OU EQUIVALENTE, COM NO MÍNIMO 8 (OITO)
MARCHAS A FRENTE E 4 (QUATRO) A RÉ,
LÂMINA COM NO MÍNIMO 4.200 MM DE
LARGURA COM DESLOCAMENTO LATERAL E
TOMBAMENTO HIDRÁULICOS, GIRA CÍRCULO
DOM DENTES INTENSOS PROTEGIDOS,
SISTEMA HIDRÁULICOS SENSÍVEL À CARGA
COM BOMBA DE PISTÕES DE FLUXO
VARIÁVEL, FREIO A DISCO EM BANHO DE
ÓLEO, EQUIPADA COM PNEUS RADIAIS 17.5 X
25, CABINE TIPO ROPS/FOPS FECHADA COM
AR CONDICIONADO, PLACA DE EMPUXO,
TAMPAS LATERAIS DO COMPARTIMENTO DO
MOTOR, RIPPER TRASEIRO COM NO MÍNIMO 3
DENTES, FARÓIS DE TRABALHO NOTURNO
DIANTEIRO E TRASEIRO, LUZES
INDICADORAS DE DIREÇÃO, E COM TODOS
OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E
TRAFEGO CONFORME NORMAS
DENTRAN/COTRAN-DOCUMENTAÇÃO:
OS SEGUINTES ITENS IMPRESSOS,
REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA,
DEVERÃO SER FORNECIDOS:
1) 01 (UM) MANUAL DE OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO;
2) 01 (UM) MANUAL DE SERVIÇO DO
EQUIPAMENTO;
3) 01 (UM) MANUAL DE MANUTENÇÃO DO
EQUIPAMENTO;
4) 01 (UM) CATÁLOGO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS COM OS RESPECTIVOS
NÚMEROS DE REFERÊNCIA DE FÁBRICA DE
TODOS OS SEUS ITENS DE REPOSIÇÃO
(SERÁ ADMITIDO CATÁLOGO EM INGLÊS
TÉCNICO);
5) RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NO TERRITÓRIO NACIONAL;
6) CERTIFICAÇÃO E/OU APROVAÇÃO DOS
ENSAIOS ISO E SAE PREVISTOS NOS ITENS
ANTERIORES; E
7) CD, DVD OU OUTRA MÍDIA COMPILANDO
TODOS OS MANUAIS E CATÁLOGOS
MENCIONADOS ACIMA.
8) A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO
EMPLACAMENTO DO VEÍCULO JUNTO AO
DETRAN NA LOCALIDADE INDICADA PELA
CONTRATANTE.
GARANTIA TÉCNICA
1) TERMO DE GARANTIA CONCEDIDO POR
INTERMÉDIO DE CERTIFICADO, COM PRAZO
DE GARANTIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 (DOZE)
MESES, A CONTAR DA DATA DO
RECEBIMENTO DEFINITIVO...

V. Referência

Qtde

1.041.666,66

1

Qtde Mín. Unidade
- UND

Observações
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

23/09/2021

EDITAL PE-036-PMO-2021 - ASSINADO.pdf
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Mensagens Enviadas pelo
Data

Assunto

Frase

06/10/2021 - 10:12

Negociação aberta para o processo PE036-PMO/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE-036-PMO/2021.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - MOTONIVELADORA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO CAMINHÃO:
Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2019 ou 2021, zero hora de funcionamento/zero km
rodados. Motor diesel, turbo alimentado de 6 cilindros com potência líquida variável mínima 125 HP (ou
superior), que atenda as normas de emissões EPA nível 3 e/ou EU estágio IIIA ou equivalente, com no
mínimo 8 (oito) marchas a frente e 4 (quatro) a ré, lâmina com no mínimo 4.200 mm de largura com
deslocamento lateral e tombamento hidráulicos, gira círculo dom dentes intensos protegidos, sistema
hidráulicos sensível à carga com bomba de pistões de fluxo variável, freio a disco em banho de óleo,
Equipada com pneus radiais 17.5 x 25, cabine tipo ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, placa de
empuxo, tampas laterais do compartimento do motor, RIPPER traseiro com no mínimo 3 dentes, faróis
de trabalho noturno dianteiro e traseiro, luzes indicadoras de direção, e com todos os equipamentos de
segurança e trafego conforme normas DENTRAN/COTRAN-Documentação:
Os seguintes itens impressos, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operação do equipamento;
2) 01 (um) manual de serviço do equipamento;
3) 01 (um) manual de manutenção do equipamento;
4) 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de
todos os seus itens de reposição (será admitido catálogo em inglês técnico);
5) Relação da rede de assistência técnica no território nacional;
6) Certificação e/ou aprovação dos ensaios ISO e SAE previstos nos itens anteriores; e
7) CD, DVD ou outra mídia compilando todos os manuais e catálogos mencionados acima.
8) A Contratada será responsável pelo emplacamento do veículo junto ao DETRAN na localidade
indicada pela contratante.
Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima
de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo...
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/000153

05/10/2021 11:16:19

620G

Global

02.330.299/000178

06/10/2021 08:45:14

885 B

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

JOHN DEERE

1

1.900.000,00

1.900.000,00 Sim

CASE / CNH
INDUSTRIAL

1

1.300.000,00

1.300.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Global

02.330.299/0001-78

Validade (conforme edital)
60 dias

TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-53

60 dias

Lances Enviados
0000 - MOTONIVELADORA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO CAMINHÃO:
Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2019 ou 2021, zero hora de funcionamento/zero km
rodados. Motor diesel, turbo alimentado de 6 cilindros com potência líquida variável mínima 125 HP (ou
superior), que atenda as normas de emissões EPA nível 3 e/ou EU estágio IIIA ou equivalente, com no
mínimo 8 (oito) marchas a frente e 4 (quatro) a ré, lâmina com no mínimo 4.200 mm de largura com
deslocamento lateral e tombamento hidráulicos, gira círculo dom dentes intensos protegidos, sistema
hidráulicos sensível à carga com bomba de pistões de fluxo variável, freio a disco em banho de óleo,
Equipada com pneus radiais 17.5 x 25, cabine tipo ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, placa de
empuxo, tampas laterais do compartimento do motor, RIPPER traseiro com no mínimo 3 dentes, faróis
de trabalho noturno dianteiro e traseiro, luzes indicadoras de direção, e com todos os equipamentos de
segurança e trafego conforme normas DENTRAN/COTRAN-Documentação:
Página 2 de 5
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 13:28:58.
Código verificador: 15440E

Os seguintes itens impressos, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operação do equipamento;
2) 01 (um) manual de serviço do equipamento;
3) 01 (um) manual de manutenção do equipamento;
4) 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de
todos os seus itens de reposição (será admitido catálogo em inglês técnico);
5) Relação da rede de assistência técnica no território nacional;
6) Certificação e/ou aprovação dos ensaios ISO e SAE previstos nos itens anteriores; e
7) CD, DVD ou outra mídia compilando todos os manuais e catálogos mencionados acima.
8) A Contratada será responsável pelo emplacamento do veículo junto ao DETRAN na localidade
indicada pela contratante.
Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima
de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo...
Data

Valor CNPJ

Situação

05/10/2021 - 11:16:19

1.900.000,00 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA apresentou em desconformidade os atestados de capacidade
técnica que não condiz com o objeto licitado e no edital item 10.8.1
“Dois Atestados de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado com CNPJ diferentes, apresentado em papel
timbrado da emitente, que comprovem que a licitante forneceu ou está
fornecendo o objeto desta licitação.” Ademais a licitante respondeu que
não poderia negociar sendo o valor ofertado o máximo que poderia
alcançar, estando muito acima do nosso valor de referência. 06/10/2021
12:46:54

06/10/2021 - 08:45:14

1.300.000,00 (proposta) 02.330.299/0001-78 - Global

Cancelado - A empresa GLOBAL - ME apresentou o cartão do CNPJ e
a FIC com data expirada pois no edital item 10.9.13 “Documentos
apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade,
somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de
antecedência da data prevista para apresentação das propostas”.
Assim como, apresentou em desconformidade o item 10.7.1, uma vez
que seu Balanço Patrimonial é de 2019 e não de 2020, sendo que o de
2019 estava aceitável até 31/07/2021. Também apresentou em
desconformidade os atestados de capacidade técnica que não condiz
com o objeto licitado e no edital item 10.8.1 “Dois Atestados de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado com CNPJ diferentes, apresentado em papel timbrado da
emitente, que comprovem que a licitante forneceu ou está fornecendo o
objeto desta licitação.” 06/10/2021 12:01:19

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

06/10/2021 - 13:20

--

--

0001 - MOTONIVELADORA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO
CAMINHÃO: Equipamento novo, o ano de fabricação deverá ser 2019 ou 2021, zero
hora de funcionamento/zero km rodados. Motor diesel, turbo alimentado de 6 cilindros
com potência líquida variável mínima 125 HP (ou superior), que atenda as normas de
emissões EPA nível 3 e/ou EU estágio IIIA ou equivalente, com no mínimo 8 (oito)
marchas a frente e 4 (quatro) a ré, lâmina com no mínimo 4.200 mm de largura com
deslocamento lateral e tombamento hidráulicos, gira círculo dom dentes intensos
protegidos, sistema hidráulicos sensível à carga com bomba de pistões de fluxo
variável, freio a disco em banho de óleo, Equipada com pneus radiais 17.5 x 25,
cabine tipo ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, placa de empuxo, tampas
laterais do compartimento do motor, RIPPER traseiro com no mínimo 3 dentes, faróis
de trabalho noturno dianteiro e traseiro, luzes indicadoras de direção, e com todos os
equipamentos de segurança e trafego conforme normas DENTRAN/COTRANDocumentação:
Os seguintes itens impressos, redigidos em língua portuguesa, deverão ser
fornecidos:
1) 01 (um) manual de operação do equipamento;
2) 01 (um) manual de serviço do equipamento;
3) 01 (um) manual de manutenção do equipamento;
Página 3 de 5

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 13:28:58.
Código verificador: 15440E

4) 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência
de fábrica de todos os seus itens de reposição (será admitido catálogo em inglês
técnico);
5) Relação da rede de assistência técnica no território nacional;
6) Certificação e/ou aprovação dos ensaios ISO e SAE previstos nos itens anteriores;
e
7) CD, DVD ou outra mídia compilando todos os manuais e catálogos mencionados
acima.
8) A Contratada será responsável pelo emplacamento do veículo junto ao DETRAN na
localidade indicada pela contratante.
Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de certificado, com prazo de garantia
técnica mínima de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo...
Chat
Data

Apelido

Frase

06/10/2021 - 09:07:04

Pregoeiro

Bom dia senhores licitantes!

06/10/2021 - 09:19:46

Pregoeiro

Iremos iniciar o Processo Licitatório PE-036-PMO/2021, boa sorte a todos.

06/10/2021 - 09:21:32

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

06/10/2021 - 09:27:02

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

06/10/2021 - 09:27:02

Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, 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.

06/10/2021 - 09:27:02

Sistema

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo
será desconsiderado.

06/10/2021 - 09:27:02

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.

06/10/2021 - 09:33:32

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

06/10/2021 - 09:33:32

Sistema

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

06/10/2021 - 09:34:33

Sistema

O item 0001 foi suspenso pelo pregoeiro.

06/10/2021 - 09:41:52

Sistema

O item 0001 foi reaberto pelo pregoeiro.

06/10/2021 - 09:42:57

Pregoeiro

Caro licitante, tivemos que suspender o lance para verificar uma problemática no nosso equipamento de
informática mas já resolvemos.

06/10/2021 - 09:51:54

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

06/10/2021 - 10:01:15

Pregoeiro

Caros licitantes iremos reabrir para a fase de lance novamente do item, pois o valor está maior que o nosso
estimado e não iremos adquirir o mesmo com o valor acima do estimado.

06/10/2021 - 10:02:02

Sistema

O item 0001, aberto em 06/10/2021 às 09:41:52 e encerrado em 06/10/2021 às 09:51:52, foi reaberto pelo
pregoeiro.

06/10/2021 - 10:02:02

Sistema

Motivo: Valor acima do nosso estimado.

06/10/2021 - 10:12:02

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

06/10/2021 - 10:12:47

Sistema

O item 0001 teve como arrematante Global - ME com valor unitário de R$ 1.300.000,00.

06/10/2021 - 11:28:56

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 06/10/2021.

06/10/2021 - 11:28:56

Sistema

Motivo: Caro licitante vamos negociar o item?

06/10/2021 - 12:01:19

Sistema

O fornecedor Global foi inabilitado no processo.

06/10/2021 - 12:01:19

Sistema

Motivo: A empresa GLOBAL - ME apresentou o cartão do CNPJ e a FIC com data expirada pois no edital
item 10.9.13 “Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente.
Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas”. Assim como, apresentou
em desconformidade o item 10.7.1, uma vez que seu Balanço Patrimonial é de 2019 e não de 2020, sendo
que o de 2019 estava aceitável até 31/07/2021. Também apresentou em desconformidade os atestados de
capacidade técnica que não condiz com o objeto licitado e no edital item 10.8.1 “Dois Atestados de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado com CNPJ diferentes,
apresentado em papel timbrado da emitente, que comprovem que a licitante forneceu ou está fornecendo o
objeto desta licitação.”

06/10/2021 - 12:01:19

Sistema

O fornecedor Global foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/10/2021 - 12:01:19

Sistema

O item 0001 tem como novo arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 1.900.000,00.

06/10/2021 - 12:04:21

Pregoeiro

Foi aberto o prazo para negociação de 30 minutos com a empresa Global - ME e não houve resposta.

06/10/2021 - 12:05:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:36 do dia 06/10/2021.

06/10/2021 - 12:05:28

Sistema

Motivo: Caro licitante vamos negociar o item?

06/10/2021 - 12:21:53

F. TRANSFORMAT
COMER...

Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro esse é nosso menor preço.
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06/10/2021 - 12:46:54

Sistema

O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

06/10/2021 - 12:46:54

Sistema

Motivo: A empresa TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA apresentou em desconformidade os
atestados de capacidade técnica que não condiz com o objeto licitado e no edital item 10.8.1 “Dois Atestados
de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado com CNPJ diferentes,
apresentado em papel timbrado da emitente, que comprovem que a licitante forneceu ou está fornecendo o
objeto desta licitação.” Ademais a licitante respondeu que não poderia negociar sendo o valor ofertado o
máximo que poderia alcançar, estando muito acima do nosso valor de referência.

06/10/2021 - 12:46:54

Sistema

O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

06/10/2021 - 12:48:40

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/10/2021 às 13:20.

06/10/2021 - 13:28:34

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

MARLISON DE
AZEVEDO
PRINTES:88199
215291

Assinado de forma
digital por MARLISON
DE AZEVEDO
PRINTES:88199215291

MARLISON DE AZEVEDO PRINTES
Pregoeiro(a)

BRENO JESUS MELO DA COSTA
Apoio

LUZENILSON SERRAO BENTES
Apoio

QUELLI ANNE DOS SANTOS TAVARES
Apoio

THIAGO RODRIGUES PANTOJA
Apoio
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