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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Registro de Preços Eletrônico - 025/2022-CEL/SEMUS

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

12/01/2023 18:02 13/01/2023 10:00 20/01/2023 10:00 25/01/2023 10:00 25/01/2023 10:01

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

17/01/2023 - 17:07 Impugnação Prazo entrega 19/01/2023 - 15:56 Indeferido Pedido: PE CIF impugnação prazo de
entrega Dom Eliseu-PA 01 23.pdf
Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO
CIFERAL.pdf

Embasamento: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Pastor Manoel Avelino de Souza, n° 2064, Bairro Xerém, na
cidade de Duque de Caxias/RJ, inscrita no CNPJ 30.314.561/0001-26, e com filial na Rua Irmão Gildo Schiavo, n° 110, Pavilhão 4, Bairro Ana Rech, na cidade de Caxias do
Sul/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 30.314.561/0006-30, por intermédio de seu procurador, in fine firmado, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, com base na Cláusula 3
do Edital e no artigo 41, Parágrafo 2º da Lei 8.666/1993 apresentar sua IMPUGNAÇÃO referente ao Prazo de Entrega ao Edital 025/2022 Item 01, pois nenhuma empresa
consegue atender tal prazo se não começar a produzir o veículo em questão antes mesmo de ser realizada a sessão pública de licitação. Para o fornecimento de um ônibus é
necessária a aquisição de um chassi e posterior fabricação da carroceria, o que demanda um prazo maior para entrega.

Julgamento: SEGUE EM ANEXO.

19/01/2023 - 09:00 Pedido de Esclarecimento e
Impugnação

19/01/2023 - 16:03 Indeferido Pedido: IMPUGNAÇÃO - FPS - NBA - 00135
- 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DOM ELISEU-PA.pdf
Julgamento: RESPOSTA IMPUGNAÇÃO
nissan.pdf

Embasamento: Especificações técnicas

Julgamento: SEGUE EM ANEXO

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

19/01/2023 - 14:53 Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico N° 025/2022 19/01/2023 - 15:08

Dúvida: Boa tarde CPL,

Gostaria dos esclarecimentos abaixo:

Qual o valor estimado unitário?

Visto o presente certame se tratar de uma Ata de Registro de Preços, existe previsão para pedido dos veículos? Se sim, qual a quantidade?

Atenciosamente,

Arnold Carvalho
Departamento de Licitações
Grupo Saga

Resposta: Prezado, Boa tarde

O valor estimado esta na aba de documentos do portal de compras publicas, lá consta o mapa comparativo de preços, bem como no Portal TCM/PA.

A Priori temos urgência no Item 01, item 02 e item 05, os demais serão conforme a necessidade da administração.

Atenciosamente,

Guilherme Cardoso Cunha
Pregoeiro CEL/PMDE

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações
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0001 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS.
ESPECIFICAÇÃO: MICRO-ÔNIBUS
FRETAMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 0
(ZERO) KM ADAPTADO PARA O TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO
CADEIRANTE E DIFICULDADE DE
LOCOMOÇÃO, DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09, (CAPACIDADE
MÍNIMA DE 24 PASSAGEIROS, 01 (UM)
CADEIRANTE E O MOTORISTA); AR
CONDICIONADO, SISTEMA DE TV VISÍVEL
PARA TODOS COM KIT MULTIMÍDIA, PORTA
PACOTE ; PORTA LADO DIREITO PARA
EMBARQUE; EQUIPAMENTO DE
ACESSIBILIDADE EM ACORDO COM A ABNT
NBR 15.320 COM CERTIFICAÇÃO INMETRO;
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 COM ABS;
SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM
MOLA PARABÓLICA OU TRAPEZOIDAIS E
AMORTECEDORES TELESCÓPICOS;
SUSPENSÃO TRASEIRA COM MOLA
PARABÓLICA OU TRAPEZOIDAIS E
AMORTECEDORES TELESCÓPICOS; PBT
MÍNIMO DE 8 TONELADAS; TANQUE COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS E
EMPLACAMENTO, COR PREFERIDA: BRANCA.

584.868,750 3 UN Fracassado

0002 AMBULANCIA PICKUP TIPO A – SIMPLES
REMOÇÃO
POTÊNCIA MÍNIMA LÍQUIDA 185 CV @3.600
RPM, TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 6
VELOCIDADES, FREIOS DIANTEIROS A DISCO
CALIPER FLUTUANTE E TRASEIRO A TAMBOR,
TRAÇÃO 4X4, MEDIDAS EXTERNAS
COMPRIMENTO SUPERIOR HÁ 5,370,
LARGURA SUPERIOR HÁ 2,130, ENTRE EIXO
SUPERIOR A 3.090, COMPRIMENTO INTERNO
DA AMBULÂNCIA SUPERIOR A 2.320, TANQUE
DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR HÁ 75 L, DIESEL,
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, PNEUS
RADIAIS 245/70 R 16”, ALTERNADOR 140 A,
BATERIA 12V - 70 AH, CAPACIDADE DE CARGA
SUPERIOR A 1.000 KG E EMPLACAMENTO,
COR PREFERIDA: BRANCO.

DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO

ISOLAMENTO TERMO – ACÚSTICO;
REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E
TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO; PISO
ANTIDERRAPANTE EM FIBERGLASS DE ALTA
RESISTÊNCIA;
ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS
DESLIZANTE EM ACRÍLICO CONFECCIONADO
EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, FIXADO
NA LATERAL DA CAPOTA; BALCÃO COM
LOCAL PARA GUARDA E
FIXAÇÃO DE PRANCHA COM PORTAS
DESLIZANTES EM ACRÍLICO, LOCAL PARA
ARMAZENAMENTO DE BATERIA E BANCADA
PARA MEDICAMENTO; ARMÁRIO PARA
ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE
OXIGÊNIO 16 LITROS; BANCO LATERAL PARA
03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL; ESTOFAMENTOS EM COURVIN
DE ALTA RESISTÊNCIA COM ASSENTOS E
ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS;
BANCO DO MÉDICO E LOCAL PARA LIXEIRA
DESCARTÁVEL; MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO
COM COLCHONETE E CINTOS DE
SEGURANÇA; ILUMINAÇÃO INTERNA COM
LUMINÁRIAS NO TETO EM LEDS; CENTRAL DE
COMANDOS ELÉTRICA; 01 FAROL DE
EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA
TRASEIRA; 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T
110VCA; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; 02
LÂMPADAS DICROICAS; CAIXA DE
DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁRIO DE
FÁCIL ACESSO; BATERIA AUXILIAR DE 100 AH;
PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVE
DISJUNTOR TÉRMICA;
CHAVE GERAL PARA DESLIGAR SISTEMA
ELÉTRICO DO FURGÃO; CONVERSOR DE 12 V
PARA 110VCA DE VOLTAGEM PARA 1000
WATTS; RELES COM FUSÍVEL; SINALIZAÇÃO
BARRA COM SIRENE DE 100 WATTS
ELETRÔNICA E 05 TONS; LUZES DE
ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO
VEÍCULO SE

383.055,557 4 UN Fracassado
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0003 VEÍCULO DE PASSEIO, HATCH, 0KM,
ANO/MODELO 2022/2022;
ESPECIFICAÇÃO: MOTOR 1.0 ASPIRADO
POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 75 CV (G),
TORQUE IGUAL OU SUPERIOR A 9,7 KGFM;
TIPO DE COMBUSTÍVEL:
BICOMBUSTÍVEL/FLEX; 04 PORTAS; AR
CONDICIONADO; TRIO ELÉTRICO (TRAVA,
VIDRO, ALARME); VIDRO DIANTEIROS
ELÉTRICO, CAPACIDADE DO TANQUE IGUAL
OU SUPERIOR A 50 LITROS, PORTAL MALAS
IGUAL OU SUPERIOR 261 LITROS,
CAPACIDADE 05 LUGARES; FREIOS ABS;
AIRBAG DUP; CÂMBIO MANUAL; DIREÇÃO
HIDRÁULICA/ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM; RODAS IGUAL OU
SUPERIOR ARO 14”; BANCOS EM TECIDO;
RÁDIO AM E FM, BLUETOOTH, USB E FONES
DE MÉDIOS E AGUDOS NAS PORTAS
DIANTEIRAS E TRASEIRAS; PELÍCULA NOS
VIDROS; JOGO DE TAPETES E
EMPLACAMENTO ,COR PREFERIDA: BRANCO.

103.886,875 4 UN Fracassado

0004 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO
(NOVO), TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), 4X4,
DIESEL,
ESPECIFICAÇÃO: MANUAL COM 06 (SEIS)
MARCHAS, MOTOR DE 2.0 A 3.5 COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 140CV E MÁXIMA
230CV; 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO
IGUAL OU SUPERIOR A 2022, GARANTIA DE
FÁBRICA, COR SÓLIDA, AR CONDICIONADO,
PNEUS DE USO MISTO, CONTROLE DE
TRAÇÃO, CONTROLE DE ESTABILIDADE,
FREIOS ABS + ASSISTÊNCIA DE FRENAGEM,
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, AIRBAG
FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO,
CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS
CINCO OCUPANTES, ESTRIBOS LATERAIS,
PROTETOR DE CÁRTER, CAPOTA MARÍTIMA E
PROTETOR DE CAÇAMBA, VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICAS, PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR
NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO,
COMPUTADOR DE BORDO E
EMPLACAMENTO, COR PREFERIDA: BRANCO.

275.272,918 4 UN Fracassado

0005 VEÍCULO DE PASSEIO, HATCH 1.0. CÂMBIO
MECÂNICO, 0KM, ANO/MODELO 2022/2022;
ESPECIFICAÇÃO: 5 VELOCIDADES E MARCHA
À RÉ, QUATRO TEMPOS COM POTÊNCIA
IGUAL OU SUPERIOR A DE 70CV, CILINDRADA
TOTAL (CC): 999,1 TORQUE MÁXIMO (KGF.M):
9,3(G)/9,7(E) A 3.250 RPM, ENTRE EIXOS
2.300MM ALTURA DO SOLO (MM): 177 ALTURA
DO VEÍCULO (MM): 1.523 BICOMBUSTÍVEL
(GASOLINA E/OU ETANOL), TANQUE DE
COMBUSTÍVEL IGUAL OU SUPERIOR A 43
LITROS, PORTA MALAS IGUAL OU SUPERIOR
A 200 LITROS, TRÊS CILINDROS, 4 PORTAS,
AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,
VIDRO DIANTEIROS ELÉTRICO, TRAVA
ELÉTRICA E EMPLACAMENTO, COR
PREFERIDA: BRANCO.

96.867,825 3 UN Fracassado

0006 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILO.(NOVO),
TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), 4X4, DIESEL
ESPECIFICAÇÃO: MANUAL COM 06 (SEIS)
MARCHAS, 42,8/1.600 – 3.400 (KGF.M/RPM)
TORQUE/POTÊNCIA 3.400 (CV/RPM), MOTOR
IGUAL OU SUPERIOR A 2.8L COM POTÊNCIA
IGUAL OU SUPERIOR A 190CV; 4 PORTAS,
ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A
2022, GARANTIA DE FÁBRICA, COR SÓLIDA,
AR CONDICIONADO, PNEUS DE USO MISTO,
CONTROLE DE TRAÇÃO, CONTROLE DE
ESTABILIDADE, FREIOS ABS + ASSISTÊNCIA
DE FRENAGEM, BLOQUEIO DE DIFERENCIAL,
AIRBAG FRONTAL PARA MOTORISTA E
PASSAGEIRO, CINTOS DE SEGURANÇA PARA
TODOS OS CINCO OCUPANTES, ESTRIBOS
LATERAIS, PROTETOR DE CÁRTER, CAPOTA
MARÍTIMA E PROTETOR DE CAÇAMBA,
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, PELÍCULA DE
CONTROLE SOLAR NOS VIDROS LATERAIS E
TRASEIRO, COMPUTADOR DE BORDO E
EMPLACAMENTO, COR PREFERIDA: BRANCO.

356.512,500 6 UN 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

12/01/2023 12.1.2 - EDITAL DE VEICULOS.pdf

12/01/2023 PESQUISA DE PREÇO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
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Data Assunto Frase

25/01/2023 - 11:59 Negociação aberta para o processo
025/2022-CEL/SEMUS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 025/2022-
CEL/SEMUS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2023 - 11:59 Negociação aberta para o processo
025/2022-CEL/SEMUS

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,5 do processo 025/2022-
CEL/SEMUS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2023 - 11:59 Negociação aberta para o processo
025/2022-CEL/SEMUS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 025/2022-CEL/SEMUS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2023 - 11:59 Negociação aberta para o processo
025/2022-CEL/SEMUS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 025/2022-CEL/SEMUS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/01/2023 - 12:01 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/01/2023 às 14:02.

Propostas Enviadas
0001 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS.
Especificação: Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário 0 (zero) km adaptado para o transporte
de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução
CONTRAN 316/09, (capacidade mínima de 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para
embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a ABNT NBR 15.320 com certificação
INMETRO; 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 com ABS; Suspensão dianteira
e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com
mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 8 toneladas; tanque
com capacidade mínima de 150 litros e emplacamento, cor preferida: branca.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

19/01/2023 -
17:32:53

MASCARELLO
Gran Micro S2

Gran Micro S2,
Mascarelo Chassi
Agrale 8

3 580.000,000 R$ 1.740.000,000 Não

EMPORIO77 LTDA 13.430.713/0001-
37

23/01/2023 -
15:35:29

2022/2023 Iveco Bus Soul
Class

3 480.000,000 R$ 1.440.000,000 Sim

CIFERAL INDUSTRIA
DE ONIBUS LTDA

30.314.561/0006-
30

24/01/2023 -
15:06:51

VOLARE VOLARE
V8L ATTACK 8

MARCA
MARCOPOLO
FABRICANTE
CIFERAL

3 575.000,000 R$ 1.725.000,000 Não

SULPARÁ
CAMINHÕES E
MÁQUINAS LTDA

14.133.730/0001-
75

25/01/2023 -
08:52:49

VOLKSBUS 9.180 VOLKSWAGEN/MAN
LATIN AMÉRICA

3 780.000,000 R$ 2.340.000,000 Não

MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI

03.093.776/0003-
53

25/01/2023 -
09:45:19

Gran Micro S2 Marcarello/Iveco 3 695.000,000 R$ 2.085.000,000 Não

0002 - AMBULANCIA PICKUP TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO
Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante
e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior a
3.090, comprimento interno da ambulância superior a 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou
elétrica, pneus radiais 245/70 R 16”, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior a 1.000 kg e
emplacamento, cor preferida: branco.

DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO

Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em
Fiberglass de alta resistência;
Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota;
Balcão com local para guarda e
fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento;
Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança
individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local
para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no
teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T
110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria
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auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica;
Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; reles com
fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo se
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

20/01/2023 -
12:02:29

CHEVROLET S10
2.8 C.S ADAPT
AMBULÂNCIA

CHEVROLET 4 370.000,000 R$ 1.480.000,000 Sim

EMPORIO77 LTDA 13.430.713/0001-
37

23/01/2023 -
15:36:01

2022/2023 S10
LS/CHEVROLET

4 350.000,000 R$ 1.400.000,000 Sim

MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI

03.093.776/0003-
53

25/01/2023 -
09:51:50

HILUX CS
AMBULANCIA

Hilux /Toyota 4 380.000,000 R$ 1.520.000,000 Não

ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA*

36.634.511/0001-
02

25/01/2023 -
09:10:23

HILUX CS TOYOTA 4 381,910 R$ 1.527,640 Sim

AUTOCAR COMERCIO
DE VEICULOS EIRELI*

07.137.068/0001-
66

25/01/2023 -
09:36:30

S10 LS 4X4 C
SIMPLES

CHEVROLET 4 35.000,000 R$ 140.000,000 Sim

0003 - VEÍCULO DE PASSEIO, HATCH, 0KM, ANO/MODELO 2022/2022;
ESPECIFICAÇÃO: Motor 1.0 aspirado potência igual ou superior a 75 CV (g), torque igual ou superior a 9,7 kgfm; tipo de
combustível: bicombustível/flex; 04 portas; ar condicionado; trio elétrico (trava, vidro, alarme); vidro dianteiros elétrico,
capacidade do tanque igual ou superior a 50 litros, portal malas igual ou superior 261 litros, capacidade 05 lugares; freios abs;
airbag dup; câmbio manual; direção hidráulica/elétrica; distância entre eixos mínima de 2.370mm; rodas igual ou superior aro 14”;
bancos em tecido; rádio am e fm, bluetooth, usb e fones de médios e agudos nas portas dianteiras e traseiras; película nos
vidros; jogo de tapetes e emplacamento ,cor preferida: branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

19/01/2023 -
17:34:01

ARGO DRIVE 1.0
FLEX

FIAT 4 92.000,000 R$ 368.000,000 Não

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

20/01/2023 -
12:00:40

FIAT ARGO FLEX
1.0

FIAT 4 120.000,000 R$ 480.000,000 Sim

EMPORIO77 LTDA 13.430.713/0001-
37

23/01/2023 -
15:36:34

2022/2023 ARGO 1.0/FIAT 4 110.000,000 R$ 440.000,000 Sim

Revemar-Revendedora
de Veículos Marabá
Ltda

04.747.226/0001-
01

24/01/2023 -
16:06:39

GOL 1.0 FLEX 4
PORTAS

VOLKSWAGEN /
MAN LATIN
AMÉRICA

4 103.800,000 R$ 415.200,000 Não

MONACO VEICULOS
LTDA

18.548.319/0001-
11

25/01/2023 -
08:47:17

ARGO DRIVE 1.0
FLEX 4P

FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL

4 130.487,500 R$ 521.950,000 Não

ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-
02

25/01/2023 -
09:29:49

GOL 1.0 WOLKSWAGEM 4 103.660,000 R$ 414.640,000 Sim

MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI

03.093.776/0003-
53

25/01/2023 -
09:54:04

Sandero S edition Sandero/Renault 4 108.000,000 R$ 432.000,000 Não

0004 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), 4X4, DIESEL,
ESPECIFICAÇÃO: MANUAL com 06 (seis) marchas, motor de 2.0 a 3.5 com potência mínima de 140cv e máxima 230cv; 4
portas, ano de fabricação igual ou superior a 2022, garantia de fábrica, cor sólida, ar condicionado, pneus de uso misto, controle
de tração, controle de estabilidade, freios ABS + assistência de frenagem, bloqueio de diferencial, airbag frontal para motorista e
passageiro, cintos de segurança para todos os cinco ocupantes, estribos laterais, protetor de cárter, capota marítima e protetor
de caçamba, vidros e travas elétricas, película de controle solar nos vidros laterais e traseiro, computador de bordo e
emplacamento, cor preferida: branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

19/01/2023 -
17:34:58

L200 TRITON GLX MITSUBISHI 4 279.000,000 R$ 1.116.000,000 Não

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

20/01/2023 -
12:01:13

FIAT TORO
VOLCANO AT9
DIESEL

FIAT 4 270.000,000 R$ 1.080.000,000 Sim

EMPORIO77 LTDA* 13.430.713/0001-
37

23/01/2023 -
15:43:19

2022/2023 DUSTER
OROCH/RENAULT

4 190.000,000 R$ 760.000,000 Sim

NOBELA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

12.648.292/0001-
52

24/01/2023 -
15:53:13

TORO DIESEL FIAT 4 325.000,000 R$ 1.300.000,000 Sim

NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA.

04.104.117/0007-
61

24/01/2023 -
21:54:35

FRONTIER
ATTACK 4X4 AT

NISSAN/ NISSAN
DO BRASIL
AUTOMOVEIS
LTDA

4 275.272,000 R$ 1.101.088,000 Não

MONACO VEICULOS
LTDA

18.548.319/0001-
11

25/01/2023 -
08:47:13

TORO FREEDOM
TURBODIESEL
4x4 AT9 22/23

FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL

4 249.875,000 R$ 999.500,000 Não
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ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-
02

25/01/2023 -
09:34:02

FRONTIER
ATTACK

NISSAN 4 345.982,000 R$ 1.383.928,000 Sim

MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI

03.093.776/0003-
53

25/01/2023 -
09:52:07

Ranger Xl MT Ranger/Ford 4 329.000,000 R$ 1.316.000,000 Não

0005 - VEÍCULO DE PASSEIO, HATCH 1.0. Câmbio Mecânico, 0KM, ANO/MODELO 2022/2022;
ESPECIFICAÇÃO: 5 velocidades e marcha à ré, Quatro tempos com potência igual ou superior a de 70cv, Cilindrada total (cc):
999,1 Torque máximo (kgf.m): 9,3(G)/9,7(E) a 3.250 rpm, Entre Eixos 2.300mm Altura do solo (mm): 177 Altura do veículo (mm):
1.523 bicombustível (gasolina e/ou etanol), tanque de combustível igual ou superior a 43 litros, porta malas igual ou superior a
200 litros, Três cilindros, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro dianteiros elétrico, trava elétrica e emplacamento,
cor preferida: branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

19/01/2023 -
17:36:15

MODELO MOBI
LIKE 1.0

FIAT 3 79.000,000 R$ 237.000,000 Não

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

20/01/2023 -
12:01:36

RENAULT/KWID
ZEN 1.0

RENAULT 3 95.000,000 R$ 285.000,000 Sim

EMPORIO77 LTDA 13.430.713/0001-
37

23/01/2023 -
15:37:59

2022/2023 MOBI/FIAT 3 90.000,000 R$ 270.000,000 Sim

Revemar-Revendedora
de Veículos Marabá
Ltda

04.747.226/0001-
01

24/01/2023 -
16:07:27

GOL 1.0 FLEX 4
PORTAS

VOLKSWAGEN /
MAN LATIN
AMÉRICA

3 96.800,000 R$ 290.400,000 Não

MONACO VEICULOS
LTDA

18.548.319/0001-
11

25/01/2023 -
08:47:04

MOBI LIKE 1.0
FLEX 4P 2023

FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL

3 96.867,830 R$ 290.603,490 Não

ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-
02

25/01/2023 -
09:35:27

MOBI LIKE FIAT 3 94.956,000 R$ 284.868,000 Sim

AUTOCAR COMERCIO
DE VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

25/01/2023 -
09:38:30

REANULT KWD RENAULT DO
BRASIL

3 81.000,000 R$ 243.000,000 Sim

0006 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILO.(NOVO), TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), 4X4, DIESEL
ESPECIFICAÇÃO: MANUAL com 06 (seis) marchas, 42,8/1.600 – 3.400 (kgf.m/rpm) Torque/Potência 3.400 (cv/rpm), motor igual
ou superior a 2.8L com potência igual ou superior a 190cv; 4 portas, ano de fabricação igual ou superior a 2022, garantia de
fábrica, cor sólida, ar condicionado, pneus de uso misto, controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS + assistência de
frenagem, bloqueio de diferencial, airbag frontal para motorista e passageiro, cintos de segurança para todos os cinco ocupantes,
estribos laterais, protetor de cárter, capota marítima e protetor de caçamba, vidros e travas elétricas, película de controle solar
nos vidros laterais e traseiro, computador de bordo e emplacamento, cor preferida: branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

20/01/2023 -
12:02:23

CHEVROLET S10
2.8 LT 4X4 AUT

CHEVROLET 6 350.000,000 R$ 2.100.000,000 Sim

EMPORIO77 LTDA 13.430.713/0001-
37

23/01/2023 -
15:38:28

2022/2023 S10
LS/CHEVROLET

6 300.000,000 R$ 1.800.000,000 Sim

MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI

03.093.776/0003-
53

24/01/2023 -
22:01:01

Frontier Atack Frontier/Nissan 6 365.000,000 R$ 2.190.000,000 Não

ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-
02

25/01/2023 -
09:37:18

HILUX CA.DUPLA
2.8

TOYOTA 6 345.483,000 R$ 2.072.898,000 Sim

AUTOCAR COMERCIO
DE VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

25/01/2023 -
09:39:10

S10 GENERAL
MOTORS DO
BRASIL

6 295.000,000 R$ 1.770.000,000 Sim

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

Zucatelli Empreendimentos Ltda 01.241.313/0001-02 60 dias

Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda 04.747.226/0001-01 60 dias

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. 04.104.117/0007-61 60 dias

MONACO VEICULOS LTDA 18.548.319/0001-11 60 dias

MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI

03.093.776/0003-53 60 dias

TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.426.859/0001-53 60 dias

ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.634.511/0001-02 60 dias

SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA 14.133.730/0001-75 60 dias
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AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 07.137.068/0001-66 60 dias

CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 30.314.561/0006-30 60 dias

NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.648.292/0001-52 60 dias

EMPORIO77 LTDA 13.430.713/0001-37 60 dias

Lances Enviados
0001 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS.
Especificação: Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário 0 (zero) km adaptado para o transporte
de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução
CONTRAN 316/09, (capacidade mínima de 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para
embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a ABNT NBR 15.320 com certificação
INMETRO; 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 com ABS; Suspensão dianteira
e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com
mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 8 toneladas; tanque
com capacidade mínima de 150 litros e emplacamento, cor preferida: branca.
Data Valor CNPJ Situação

19/01/2023 - 17:32:53 580.000,000 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - A licitante ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.241.313/0001-02, deixou de apresentar
QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, apresentou
atestado de capacidade técnica INVÁLIDO, pois não apresentam
quantidades, bem como, evidencia-se ausência de nota fiscal nos
atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7, inciso I
e alínea A. apresentou certidão simplificada e específica com data de
expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item 13.3.6,
inciso IV. Apresentou certidão negativa de protesto com data de
expedição superior a 30 dias, no documento não consta expressa data
de validade em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III.
25/01/2023 16:45:02

23/01/2023 - 15:35:29 480.000,000 (proposta) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

24/01/2023 - 15:06:51 575.000,000 (proposta) 30.314.561/0006-30 - CIFERAL
INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA

Cancelado - A licitante CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 30.314.561/0006-30, deixou de apresentar
QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, deixou de
apresentar Ficha de Inscrição Estadual em desconformidade com o
item 13.3.5, inciso II, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II, deixou de apresentar certidão
negativa de protesto, apresentou somente certidão indicativa dos
cartórios de protesto, em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III,
deixou de apresentar certidão de habilitação profissional e certidão
negativa de débitos do Contador (CRC), e apresentou certidão
simplificada e especifica com data de expedição superior a 30 dias, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 25/01/2023 15:42:56

25/01/2023 - 08:52:49 780.000,000 (proposta) 14.133.730/0001-75 - SULPARÁ
CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA

Cancelado - Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 25/01/2023
17:38:14

25/01/2023 - 09:45:19 695.000,000 (proposta) 03.093.776/0003-53 - MANUPA
COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Cancelado - Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 25/01/2023
17:15:28

25/01/2023 - 11:40:11 710.000,000 14.133.730/0001-75 - SULPARÁ
CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA

Cancelado - Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação
por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 25/01/2023
17:38:14

0002 - AMBULANCIA PICKUP TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO
Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante
e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior a
3.090, comprimento interno da ambulância superior a 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou
elétrica, pneus radiais 245/70 R 16”, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior a 1.000 kg e
emplacamento, cor preferida: branco.

DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO
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Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em
Fiberglass de alta resistência;
Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota;
Balcão com local para guarda e
fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento;
Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança
individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local
para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no
teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T
110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria
auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica;
Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; reles com
fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo se
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2023 - 12:02:29 370.000,000 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

23/01/2023 - 15:36:01 350.000,000 (proposta) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

25/01/2023 - 09:10:23 381,910 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Conforme item 9.3, do edital a proposta apresentada
contém vício insanável, pois conforme item 9.8, o licitante somente
poderá oferecer lance inferior ao último ofertado, dessa forma
prejudicando a competividade do certame.

25/01/2023 - 09:36:30 35.000,000 (proposta) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - Conforme item 9.3, do edital a proposta apresentada
contém vício insanável, pois conforme item 9.8, o licitante somente
poderá oferecer lance inferior ao último ofertado, dessa forma
prejudicando a competividade do certame.

25/01/2023 - 09:51:50 380.000,000 (proposta) 03.093.776/0003-53 - MANUPA
COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Cancelado - A licitante MANUPA COMERCIO EXPORTACAO
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0003-53, deixou de
apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em desconformidade
com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou prova de regularidade fiscal
perante a fazenda nacional vencida e deixou de apresentar certificado
de regularidade perante o FGTS, em desconformidade com o item
13.3.5, incisos IV e V, deixou de apresentar certidão indicativa dos
cartórios de protesto, bem como, a certidão negativa de protesto.
Apresentou atestado de capacidade técnica com ausência de nota fiscal
em desconformidade com item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 18:40:36

25/01/2023 - 11:39:58 365.000,000 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

0003 - VEÍCULO DE PASSEIO, HATCH, 0KM, ANO/MODELO 2022/2022;
ESPECIFICAÇÃO: Motor 1.0 aspirado potência igual ou superior a 75 CV (g), torque igual ou superior a 9,7 kgfm; tipo de
combustível: bicombustível/flex; 04 portas; ar condicionado; trio elétrico (trava, vidro, alarme); vidro dianteiros elétrico,
capacidade do tanque igual ou superior a 50 litros, portal malas igual ou superior 261 litros, capacidade 05 lugares; freios abs;
airbag dup; câmbio manual; direção hidráulica/elétrica; distância entre eixos mínima de 2.370mm; rodas igual ou superior aro 14”;
bancos em tecido; rádio am e fm, bluetooth, usb e fones de médios e agudos nas portas dianteiras e traseiras; película nos
vidros; jogo de tapetes e emplacamento ,cor preferida: branco.
Data Valor CNPJ Situação

19/01/2023 - 17:34:01 92.000,000 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - A licitante ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.241.313/0001-02, deixou de apresentar
QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, apresentou
atestado de capacidade técnica INVÁLIDO, pois não apresentam
quantidades, bem como, evidencia-se ausência de nota fiscal nos
atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7, inciso I
e alínea A. apresentou certidão simplificada e específica com data de
expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item 13.3.6,
inciso IV. Apresentou certidão negativa de protesto com data de
expedição superior a 30 dias, no documento não consta expressa data
de validade em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III.
25/01/2023 16:45:02



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/01/2023 às 13:01:38.
Código verificador: 4416C1

Página 9 de 20

20/01/2023 - 12:00:40 120.000,000 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

23/01/2023 - 15:36:34 110.000,000 (proposta) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

24/01/2023 - 16:06:39 103.800,000 (proposta) 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 08:47:17 130.487,500 (proposta) 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 09:29:49 103.660,000 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 09:54:04 108.000,000 (proposta) 03.093.776/0003-53 - MANUPA
COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Cancelado - A licitante MANUPA COMERCIO EXPORTACAO
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0003-53, deixou de
apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em desconformidade
com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou prova de regularidade fiscal
perante a fazenda nacional vencida e deixou de apresentar certificado
de regularidade perante o FGTS, em desconformidade com o item
13.3.5, incisos IV e V, deixou de apresentar certidão indicativa dos
cartórios de protesto, bem como, a certidão negativa de protesto.
Apresentou atestado de capacidade técnica com ausência de nota fiscal
em desconformidade com item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 18:40:36

25/01/2023 - 11:26:41 91.000,000 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 11:27:08 90.000,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:27:31 89.000,000 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 11:27:50 85.000,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:29:34 95.000,000 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

25/01/2023 - 11:32:45 101.000,000 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10
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25/01/2023 - 11:33:20 82.000,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:35:49 100.900,000 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

25/01/2023 - 11:38:16 80.000,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:40:46 79.990,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:42:18 79.500,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:51:15 75.400,000 (lance oculto) 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

0004 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO (NOVO), TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), 4X4, DIESEL,
ESPECIFICAÇÃO: MANUAL com 06 (seis) marchas, motor de 2.0 a 3.5 com potência mínima de 140cv e máxima 230cv; 4
portas, ano de fabricação igual ou superior a 2022, garantia de fábrica, cor sólida, ar condicionado, pneus de uso misto, controle
de tração, controle de estabilidade, freios ABS + assistência de frenagem, bloqueio de diferencial, airbag frontal para motorista e
passageiro, cintos de segurança para todos os cinco ocupantes, estribos laterais, protetor de cárter, capota marítima e protetor
de caçamba, vidros e travas elétricas, película de controle solar nos vidros laterais e traseiro, computador de bordo e
emplacamento, cor preferida: branco.
Data Valor CNPJ Situação

19/01/2023 - 17:34:58 279.000,000 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - A licitante ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.241.313/0001-02, deixou de apresentar
QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, apresentou
atestado de capacidade técnica INVÁLIDO, pois não apresentam
quantidades, bem como, evidencia-se ausência de nota fiscal nos
atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7, inciso I
e alínea A. apresentou certidão simplificada e específica com data de
expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item 13.3.6,
inciso IV. Apresentou certidão negativa de protesto com data de
expedição superior a 30 dias, no documento não consta expressa data
de validade em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III.
25/01/2023 16:45:02

20/01/2023 - 12:01:13 270.000,000 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

23/01/2023 - 15:43:19 190.000,000 (proposta) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - O item apresentado na proposta não condiz com as
especificações do termo de referência, uma vez que, o veiculo da
proposta conforme site da marca RENAULT, não apresenta motor à
diesel e nem tração 4x4.

24/01/2023 - 15:53:13 325.000,000 (proposta) 12.648.292/0001-52 - NOBELA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
inscrita no CNPJ sob nº 12.648.292/0001-52, deixou de apresentar
certidão negativa da distribuição (ações de falência e recuperação
judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II, deixou de
apresentar certidão indicativa e negativa de protesto, em
desconformidade com o item 13.3.5, inciso III. , deixou de apresentar
certidão de habilitação e negativa de débitos do Contador (CRC),
apresentou certidão especifica com data de emissão superior a 30 dias,
em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, ausência de nota fiscal
nos atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7,
inciso I. 26/01/2023 12:34:53
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24/01/2023 - 21:54:35 275.272,000 (proposta) 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Cancelado - A licitante NISSAN DO BRASILAUTOMOVEIS LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 04.104.117/0007-61, deixou de apresentar a
certidão simplificada e específica, em desconformidade com o item
13.3.6, inciso IV, apresentou atestado de capacidade técnica sem nota
fiscal de forma que descumpre o item 13.3.7, inciso I, deixou de
apresentar certidão negativa de débitos do Contador (CRC), em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão indicativa e negativa de protesto, em desconformidade com o
item 13.3.5, inciso III. 26/01/2023 11:56:04

25/01/2023 - 08:47:13 249.875,000 (proposta) 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 09:34:02 345.982,000 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 09:52:07 329.000,000 (proposta) 03.093.776/0003-53 - MANUPA
COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Cancelado - A licitante MANUPA COMERCIO EXPORTACAO
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0003-53, deixou de
apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em desconformidade
com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou prova de regularidade fiscal
perante a fazenda nacional vencida e deixou de apresentar certificado
de regularidade perante o FGTS, em desconformidade com o item
13.3.5, incisos IV e V, deixou de apresentar certidão indicativa dos
cartórios de protesto, bem como, a certidão negativa de protesto.
Apresentou atestado de capacidade técnica com ausência de nota fiscal
em desconformidade com item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 18:40:36

25/01/2023 - 11:35:45 320.000,000 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 11:36:40 260.000,000 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

25/01/2023 - 11:46:22 269.900,000 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Cancelado - A licitante NISSAN DO BRASILAUTOMOVEIS LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 04.104.117/0007-61, deixou de apresentar a
certidão simplificada e específica, em desconformidade com o item
13.3.6, inciso IV, apresentou atestado de capacidade técnica sem nota
fiscal de forma que descumpre o item 13.3.7, inciso I, deixou de
apresentar certidão negativa de débitos do Contador (CRC), em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão indicativa e negativa de protesto, em desconformidade com o
item 13.3.5, inciso III. 26/01/2023 11:56:04

25/01/2023 - 11:47:52 249.870,000 (lance oculto) 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 11:50:30 248.000,000 (lance oculto) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

0005 - VEÍCULO DE PASSEIO, HATCH 1.0. Câmbio Mecânico, 0KM, ANO/MODELO 2022/2022;
ESPECIFICAÇÃO: 5 velocidades e marcha à ré, Quatro tempos com potência igual ou superior a de 70cv, Cilindrada total (cc):
999,1 Torque máximo (kgf.m): 9,3(G)/9,7(E) a 3.250 rpm, Entre Eixos 2.300mm Altura do solo (mm): 177 Altura do veículo (mm):
1.523 bicombustível (gasolina e/ou etanol), tanque de combustível igual ou superior a 43 litros, porta malas igual ou superior a
200 litros, Três cilindros, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro dianteiros elétrico, trava elétrica e emplacamento,
cor preferida: branco.
Data Valor CNPJ Situação
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19/01/2023 - 17:36:15 79.000,000 (proposta) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - A licitante ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.241.313/0001-02, deixou de apresentar
QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, apresentou
atestado de capacidade técnica INVÁLIDO, pois não apresentam
quantidades, bem como, evidencia-se ausência de nota fiscal nos
atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7, inciso I
e alínea A. apresentou certidão simplificada e específica com data de
expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item 13.3.6,
inciso IV. Apresentou certidão negativa de protesto com data de
expedição superior a 30 dias, no documento não consta expressa data
de validade em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III.
25/01/2023 16:45:02

20/01/2023 - 12:01:36 95.000,000 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

23/01/2023 - 15:37:59 90.000,000 (proposta) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

24/01/2023 - 16:07:27 96.800,000 (proposta) 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 08:47:04 96.867,830 (proposta) 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 09:35:27 94.956,000 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 09:38:30 81.000,000 (proposta) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - A licitante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.068/0001-66, apresentou certidão
negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o item
13.3.5, inciso III, deixou de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa e indicativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão
de habilitação profissional e certidão negativa de débitos do Contador
(CRC), em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de
apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e
recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II.
26/01/2023 11:39:30

25/01/2023 - 11:26:53 79.500,000 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 11:27:15 78.000,000 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 11:27:28 77.000,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:27:45 76.000,000 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº
18.548.319/0001-11, apresentou certidão negativa de débitos municipal
vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou
certidão simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:08:02

25/01/2023 - 11:29:36 75.990,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:32:21 75.500,000 18.548.319/0001-11 - MONACO
VEICULOS LTDA

Cancelado - 25/01/2023 11:37:43
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25/01/2023 - 11:36:01 75.499,000 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:36:58 89.000,000 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

25/01/2023 - 11:38:56 88.800,000 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 11:41:44 87.000,000 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

25/01/2023 - 11:46:42 75.400,000 (lance oculto) 04.747.226/0001-01 - Revemar-
Revendedora de Veículos Marabá Ltda

Cancelado - A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS
MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.747.226/0001-01,
deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III. 26/01/2023 10:59:57

25/01/2023 - 11:47:13 79.845,230 (lance oculto) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - A licitante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.068/0001-66, apresentou certidão
negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o item
13.3.5, inciso III, deixou de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa e indicativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão
de habilitação profissional e certidão negativa de débitos do Contador
(CRC), em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de
apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e
recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II.
26/01/2023 11:39:30

25/01/2023 - 11:47:54 76.800,000 (lance oculto) 01.241.313/0001-02 - Zucatelli
Empreendimentos Ltda

Cancelado - A licitante ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.241.313/0001-02, deixou de apresentar
QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, apresentou
atestado de capacidade técnica INVÁLIDO, pois não apresentam
quantidades, bem como, evidencia-se ausência de nota fiscal nos
atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7, inciso I
e alínea A. apresentou certidão simplificada e específica com data de
expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item 13.3.6,
inciso IV. Apresentou certidão negativa de protesto com data de
expedição superior a 30 dias, no documento não consta expressa data
de validade em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III.
25/01/2023 16:45:02

0006 - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILO.(NOVO), TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), 4X4, DIESEL
ESPECIFICAÇÃO: MANUAL com 06 (seis) marchas, 42,8/1.600 – 3.400 (kgf.m/rpm) Torque/Potência 3.400 (cv/rpm), motor igual
ou superior a 2.8L com potência igual ou superior a 190cv; 4 portas, ano de fabricação igual ou superior a 2022, garantia de
fábrica, cor sólida, ar condicionado, pneus de uso misto, controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS + assistência de
frenagem, bloqueio de diferencial, airbag frontal para motorista e passageiro, cintos de segurança para todos os cinco ocupantes,
estribos laterais, protetor de cárter, capota marítima e protetor de caçamba, vidros e travas elétricas, película de controle solar
nos vidros laterais e traseiro, computador de bordo e emplacamento, cor preferida: branco.
Data Valor CNPJ Situação

20/01/2023 - 12:02:23 350.000,000 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28
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23/01/2023 - 15:38:28 300.000,000 (proposta) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

24/01/2023 - 22:01:01 365.000,000 (proposta) 03.093.776/0003-53 - MANUPA
COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Cancelado - A licitante MANUPA COMERCIO EXPORTACAO
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0003-53, deixou de
apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em desconformidade
com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou prova de regularidade fiscal
perante a fazenda nacional vencida e deixou de apresentar certificado
de regularidade perante o FGTS, em desconformidade com o item
13.3.5, incisos IV e V, deixou de apresentar certidão indicativa dos
cartórios de protesto, bem como, a certidão negativa de protesto.
Apresentou atestado de capacidade técnica com ausência de nota fiscal
em desconformidade com item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 18:40:36

25/01/2023 - 09:37:18 345.483,000 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 09:39:10 295.000,000 (proposta) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - A licitante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.068/0001-66, apresentou certidão
negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o item
13.3.5, inciso III, deixou de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa e indicativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão
de habilitação profissional e certidão negativa de débitos do Contador
(CRC), em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de
apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e
recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II.
26/01/2023 11:39:30

25/01/2023 - 11:30:22 294.800,000 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24

25/01/2023 - 11:39:59 294.700,000 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - A licitante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.068/0001-66, apresentou certidão
negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o item
13.3.5, inciso III, deixou de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa e indicativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão
de habilitação profissional e certidão negativa de débitos do Contador
(CRC), em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de
apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e
recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II.
26/01/2023 11:39:30

25/01/2023 - 11:40:22 344.000,000 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, deixou de
apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem
como, certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de
Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade) além
da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme
solicitado no instrumento convocatório, que descumpre o item 13.3.7,
inciso I. 25/01/2023 17:54:28

25/01/2023 - 11:40:54 298.000,000 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 11:43:02 290.000,000 (lance oculto) 13.430.713/0001-37 - EMPORIO77
LTDA

Cancelado - A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ:
13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão negativa da
distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II. Deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois
não apresentam quantidades, os atestados utilizam a expressão
“diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I,
alínea A, no tocante ao atestado que cumpre as especificações
editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de forma que
descumpre o item 13.3.7, inciso I. 25/01/2023 15:10:24
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25/01/2023 - 11:45:12 285.000,000 (lance oculto) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

25/01/2023 - 11:46:48 289.923,650 (lance oculto) 07.137.068/0001-66 - AUTOCAR
COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Cancelado - A licitante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.068/0001-66, apresentou certidão
negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o item
13.3.5, inciso III, deixou de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar
certidão negativa e indicativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão
de habilitação profissional e certidão negativa de débitos do Contador
(CRC), em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de
apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e
recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II.
26/01/2023 11:39:30

25/01/2023 - 12:06:50 284.000,000 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-02, deixou de apresentar
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição
editalícia n° 13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra
razão social, apresentou certidão simplificada com mais de 30 (trinta)
dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em
desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV. 26/01/2023 11:16:10

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

25/01/2023 - 17:15:28 MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS
EIRELI

03.093.776/0003-53 Item 0001 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS.
Especificação: Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário 0 (zero) km
adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e
dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09,
(capacidade mínima de 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ;
porta lado direito para embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a
ABNT NBR 15.320 com certificação INMETRO; 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 com ABS; Suspensão dianteira e traseira
com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão
traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT
mínimo de 8 toneladas; tanque com capacidade mínima de 150 litros e
emplacamento, cor preferida: branca.

Desclassificação: Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior
ao preço máximo fixado.

25/01/2023 - 17:38:14 SULPARÁ CAMINHÕES E
MÁQUINAS LTDA

14.133.730/0001-75 Item 0001 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS.
Especificação: Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário 0 (zero) km
adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e
dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09,
(capacidade mínima de 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ;
porta lado direito para embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a
ABNT NBR 15.320 com certificação INMETRO; 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 com ABS; Suspensão dianteira e traseira
com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão
traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT
mínimo de 8 toneladas; tanque com capacidade mínima de 150 litros e
emplacamento, cor preferida: branca.

Desclassificação: Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior
ao preço máximo fixado.

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

26/01/2023 - 12:55 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

19/01/2023 - 15:56:48 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO CIFERAL.pdf) em 19/01/2023 às 15:56.

19/01/2023 - 16:03:55 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO nissan.pdf) em 19/01/2023 às 16:03.
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25/01/2023 - 10:02:09 Pregoeiro Bom dia a todos os presentes, vamos dar início ao certame do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2022-
CEL/SEMUS, com o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS 0KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES
VINCULADAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU - PA.

25/01/2023 - 10:02:59 Pregoeiro informo a todos os presentes, que os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão,
iriam basear-se integralmente Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013, pela
Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.

25/01/2023 - 10:03:15 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

25/01/2023 - 10:38:02 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 190000,000 cancelada pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 10:38:02 Sistema Motivo: O item apresentado na proposta não condiz com as especificações do termo de referência, uma vez
que, o veiculo da proposta conforme site da marca RENAULT, não apresenta motor à diesel e nem tração
4x4.

25/01/2023 - 11:24:26 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 35000,000 cancelada pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:24:26 Sistema Motivo: Conforme item 9.3, do edital a proposta apresentada contém vício insanável, pois conforme item 9.8,
o licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado, dessa forma prejudicando a
competividade do certame.

25/01/2023 - 11:24:40 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 381,910 cancelada pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:24:40 Sistema Motivo: Conforme item 9.3, do edital a proposta apresentada contém vício insanável, pois conforme item 9.8,
o licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado, dessa forma prejudicando a
competividade do certame.

25/01/2023 - 11:24:47 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

25/01/2023 - 11:24:47 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

25/01/2023 - 11:24:47 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.

25/01/2023 - 11:24:47 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.

25/01/2023 - 11:24:47 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.

25/01/2023 - 11:25:35 Pregoeiro Senhores Licitantes, informo que por se tratar de poucos itens, abrirei todos os itens para fase de lances
ABERTA E FECHADA, para que todos possam ofertar seus preços sem pressa e com clareza. Boa Sorte a
Todos!

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:26:18 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/01/2023 - 11:35:53 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 75.500,000 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

25/01/2023 - 11:37:43 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 75.500,000 para o item 0005 foi aprovado pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 11:41:18 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

25/01/2023 - 11:41:18 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

25/01/2023 - 11:41:18 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

25/01/2023 - 11:41:18 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

25/01/2023 - 11:41:18 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

25/01/2023 - 11:41:18 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

25/01/2023 - 11:42:18 Sistema Para o item 0006, 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 25/01/2023 às 11:47:18.

25/01/2023 - 11:42:51 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 25/01/2023 às 11:47:51.

25/01/2023 - 11:42:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
575.000,000, R$ 580.000,000, R$ 695.000,000

25/01/2023 - 11:45:18 Sistema Para o item 0005, 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 25/01/2023 às 11:50:18.

25/01/2023 - 11:46:54 Sistema Para o item 0004, 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 25/01/2023 às 11:51:54.

25/01/2023 - 11:47:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 25/01/2023 às 11:47:18.
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25/01/2023 - 11:47:18 Sistema O item 0006 foi encerrado.

25/01/2023 - 11:47:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/01/2023 às 11:47:51. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

25/01/2023 - 11:50:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 25/01/2023 às 11:50:18.

25/01/2023 - 11:50:18 Sistema O item 0005 foi encerrado.

25/01/2023 - 11:50:48 Sistema Para o item 0002, 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 25/01/2023 às 11:55:49.

25/01/2023 - 11:50:51 Sistema Para o item 0003, 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 25/01/2023 às 11:55:52.

25/01/2023 - 11:50:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
89.000,000, R$ 92.000,000

25/01/2023 - 11:51:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 25/01/2023 às 11:51:54.

25/01/2023 - 11:51:54 Sistema O item 0004 foi encerrado.

25/01/2023 - 11:55:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 25/01/2023 às 11:55:49. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

25/01/2023 - 11:55:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 25/01/2023 às 11:55:52.

25/01/2023 - 11:55:52 Sistema O item 0003 foi encerrado.

25/01/2023 - 11:58:19 Sistema O item 0001 foi encerrado.

25/01/2023 - 11:58:22 Sistema O item 0002 foi encerrado.

25/01/2023 - 11:59:57 Sistema O item 0001 teve como arrematante EMPORIO77 LTDA - EPP/SS com lance de R$ 480.000,000.

25/01/2023 - 11:59:57 Sistema O item 0002 teve como arrematante EMPORIO77 LTDA - EPP/SS com lance de R$ 350.000,000.

25/01/2023 - 11:59:57 Sistema O item 0003 teve como arrematante Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda - Ltda/Eireli com lance
de R$ 75.400,000.

25/01/2023 - 11:59:57 Sistema O item 0004 teve como arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance
de R$ 248.000,000.

25/01/2023 - 11:59:57 Sistema O item 0005 teve como arrematante Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda - Ltda/Eireli com lance
de R$ 75.400,000.

25/01/2023 - 11:59:57 Sistema O item 0006 teve como arrematante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
285.000,000.

25/01/2023 - 11:59:58 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

25/01/2023 - 12:01:04 Pregoeiro Abriremos a Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38 com o prazo de 02 (duas)
horas e ao mesmo tempo convoco a licitantes Arrematantes detentora dos preços mais vantajosos para a
administração, a encaminhar proposta reajustadas e declarações anexem na plataforma (compras Públicas)
e através do e-mail licitacao.cel@domeliseu.pa.gov.br, conforme item 12.2 do edital, no prazo máximo de 2
(duas) horas. E no término do prazo daremos o resultado da análise de documentação apresentada.

25/01/2023 - 12:01:57 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/01/2023 às 14:02.

25/01/2023 - 12:04:57 Sistema O fornecedor Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0003.

25/01/2023 - 12:06:50 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 284.000,000.

25/01/2023 - 12:14:11 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0006.

25/01/2023 - 12:16:43 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e
um novo arquivo para o item 0004.

25/01/2023 - 12:48:52 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0006.

25/01/2023 - 13:36:53 Sistema O fornecedor Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0003.

25/01/2023 - 13:39:56 Sistema O fornecedor Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0003.

25/01/2023 - 13:43:59 Sistema O fornecedor EMPORIO77 LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item
0001.

25/01/2023 - 13:44:09 Sistema O fornecedor EMPORIO77 LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item
0002.

25/01/2023 - 14:10:18 Pregoeiro Iniciaremos a análise e autenticação dos documentos anexados na plataforma pelas licitantes arrematantes.

25/01/2023 - 15:10:24 Sistema O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi inabilitado no processo.

25/01/2023 - 15:10:24 Sistema Motivo: A licitante EMPORIO 77 LTDA, inscrita no CNPJ: 13.430.713/0001-37, deixou de apresentar certidão
negativa da distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6,
inciso II. Deixou de apresentar certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras conforme item 13.3.6,
inciso III, apresentou atestado de capacidade técnica INVÁLIDA, pois não apresentam quantidades, os
atestados utilizam a expressão “diversos veículos” em desconformidade com item 13.3.7, inciso I, alínea A,
no tocante ao atestado que cumpre as especificações editalícias evidencia-se ausência de nota fiscal de
forma que descumpre o item 13.3.7, inciso I.

25/01/2023 - 15:10:24 Sistema O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 15:10:24 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA com lance de R$
575.000,000.

25/01/2023 - 15:10:24 Sistema O fornecedor EMPORIO77 LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 15:10:24 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de
R$ 365.000,000.

25/01/2023 - 15:42:56 Sistema O fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA foi inabilitado no processo.
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25/01/2023 - 15:42:56 Sistema Motivo: A licitante CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.314.561/0006-30,
deixou de apresentar QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, deixou de apresentar Ficha de
Inscrição Estadual em desconformidade com o item 13.3.5, inciso II, deixou de apresentar certidão negativa
da distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do TJDF conforme item 13.3.6, inciso II,
deixou de apresentar certidão negativa de protesto, apresentou somente certidão indicativa dos cartórios de
protesto, em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão de habilitação
profissional e certidão negativa de débitos do Contador (CRC), e apresentou certidão simplificada e
especifica com data de expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV.

25/01/2023 - 15:42:56 Sistema O fornecedor CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 15:42:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Zucatelli Empreendimentos Ltda com lance de R$ 580.000,000.

25/01/2023 - 16:45:02 Sistema O fornecedor Zucatelli Empreendimentos Ltda foi inabilitado no processo.

25/01/2023 - 16:45:02 Sistema Motivo: A licitante ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.241.313/0001-02,
deixou de apresentar QSA em desconformidade com o item 13.3.5, inciso I, apresentou atestado de
capacidade técnica INVÁLIDO, pois não apresentam quantidades, bem como, evidencia-se ausência de nota
fiscal nos atestados apresentados em desconformidade com item 13.3.7, inciso I e alínea A. apresentou
certidão simplificada e específica com data de expedição superior a 30 dias, em desconformidade com o item
13.3.6, inciso IV. Apresentou certidão negativa de protesto com data de expedição superior a 30 dias, no
documento não consta expressa data de validade em desconformidade com o item 13.3.6, inciso III.

25/01/2023 - 16:45:02 Sistema O fornecedor Zucatelli Empreendimentos Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 16:45:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI com lance de R$ 695.000,000.

25/01/2023 - 16:48:17 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:08 do dia 25/01/2023.

25/01/2023 - 16:51:27 F. MANUPA COMERCIO, ... Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, podemos chegar R$ 690.000.000,00

25/01/2023 - 16:57:07 Pregoeiro Prezado, conforme o item 12.5 do edital, Serão desclassificadas as propostas que contenham preços
excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para
o respectivo objeto

25/01/2023 - 16:58:10 Pregoeiro ou seja, a empresa deve oferecer um valor menor ou igual o valor referencia!

25/01/2023 - 17:15:28 Sistema O fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/01/2023 - 17:15:28 Sistema Motivo: Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o
Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

25/01/2023 - 17:15:28 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA com lance de R$
710.000,000.

25/01/2023 - 17:16:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:36 do dia 25/01/2023.

25/01/2023 - 17:16:30 Sistema Motivo: 12.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto.

25/01/2023 - 17:30:56 F. SULPARÁ CAMINHÕES... Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente não temos como baixar mais nosso preço,
chegamos no nosso limite.

25/01/2023 - 17:38:14 Sistema O fornecedor SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

25/01/2023 - 17:38:14 Sistema Motivo: Conforme disposição editalícia 12.5.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o
Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

25/01/2023 - 17:54:28 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

25/01/2023 - 17:54:28 Sistema Motivo: A licitante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
32.426.859/0001-53, deixou de apresentar Certidão indicativa de cartórios de protestos e letras, bem como,
certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de
apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) e certidão Especifica em desconformidade com item
13.3.6, inciso IV. Apresentou atestados de Capacidade Técnica inválidos (sem os descritivos de quantidade)
além da ausência das notas fiscais em conjunto com os atestados conforme solicitado no instrumento
convocatório, que descumpre o item 13.3.7, inciso I.

25/01/2023 - 17:54:28 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

25/01/2023 - 17:54:28 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI com lance de R$ 380.000,000.

25/01/2023 - 17:54:28 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

25/01/2023 - 17:54:28 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MONACO VEICULOS LTDA com lance de R$ 249.870,000.

25/01/2023 - 18:40:36 Sistema O fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI foi inabilitado no processo.

25/01/2023 - 18:40:36 Sistema Motivo: A licitante MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0003-53, deixou de apresentar a
Certidão negativa do contador (CRC) em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV. Apresentou prova de
regularidade fiscal perante a fazenda nacional vencida e deixou de apresentar certificado de regularidade
perante o FGTS, em desconformidade com o item 13.3.5, incisos IV e V, deixou de apresentar certidão
indicativa dos cartórios de protesto, bem como, a certidão negativa de protesto. Apresentou atestado de
capacidade técnica com ausência de nota fiscal em desconformidade com item 13.3.7, inciso I.

25/01/2023 - 18:40:36 Sistema O fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas
válidas, foi considerado fracassado.

25/01/2023 - 18:43:19 Pregoeiro Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa devido ao final do horário comercial,
retomaremos os trabalhos amanhã (26-01-2023) às 10:00 horas da manhã.

25/01/2023 - 18:43:34 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

25/01/2023 - 18:43:34 Sistema Motivo: Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa devido ao final do horário comercial,
retomaremos os trabalhos amanhã (26-01-2023) às 10:00 horas da manhã.

26/01/2023 - 10:01:49 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 10:01:49 Sistema Motivo: Bom dia a todos, daremos reinicio a sessão e assim dando continuidade a análise documental.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/01/2023 às 13:01:38.
Código verificador: 4416C1

Página 19 de 20

26/01/2023 - 10:59:57 Sistema O fornecedor Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 10:59:57 Sistema Motivo: A licitante REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o
nº 04.747.226/0001-01, deixou de apresentar a Certidão negativa do contador (CRC) em desconformidade
com item 13.3.6, inciso IV, deixou de apresentar certidão negativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III.

26/01/2023 - 10:59:57 Sistema O fornecedor Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

26/01/2023 - 10:59:57 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MONACO VEICULOS LTDA com lance de R$ 89.000,000.

26/01/2023 - 10:59:57 Sistema O fornecedor Revemar-Revendedora de Veículos Marabá Ltda foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

26/01/2023 - 10:59:57 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MONACO VEICULOS LTDA com lance de R$ 76.000,000.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O fornecedor MONACO VEICULOS LTDA foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema Motivo: A licitante MÔNACO VEÍCULOS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.548.319/0001-11, apresentou certidão
negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o item 13.3.5, inciso III, apresentou certidão
simplificada com mais de 30 (trinta) dias, em desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O fornecedor MONACO VEICULOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$
101.000,000.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O fornecedor MONACO VEICULOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. com lance de R$
269.900,000.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O fornecedor MONACO VEICULOS LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:08:02 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI com lance de R$
79.845,230.

26/01/2023 - 11:16:10 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:16:10 Sistema Motivo: A licitante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº: 36.634.511/0001-
02, deixou de apresentar certidão negativa de protesto, em desconformidade com a disposição editalícia n°
13.3.6, inciso III, apresentou Balanço Patrimonial com outra razão social, apresentou certidão simplificada
com mais de 30 (trinta) dias e deixando também de apresentar a certidão específica, em desconformidade
com o item 13.3.6, inciso IV.

26/01/2023 - 11:16:10 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 11:16:10 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:16:10 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI com lance de R$
289.923,650.

26/01/2023 - 11:39:30 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:39:30 Sistema Motivo: A licitante AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
07.137.068/0001-66, apresentou certidão negativa de débitos municipal vencida, em desconformidade com o
item 13.3.5, inciso III, deixou de apresentar a certidão específica, em desconformidade com o item 13.3.6,
inciso IV, deixou de apresentar certidão negativa e indicativa de protesto, em desconformidade com a
disposição editalícia n° 13.3.6, inciso III, deixou de apresentar certidão de habilitação profissional e certidão
negativa de débitos do Contador (CRC), em desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, deixou de
apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do TJDF
conforme item 13.3.6, inciso II.

26/01/2023 - 11:39:30 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro
e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 11:39:30 Sistema O fornecedor AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro
e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 11:56:04 Sistema O fornecedor NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 11:56:04 Sistema Motivo: A licitante NISSAN DO BRASILAUTOMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.104.117/0007-61,
deixou de apresentar a certidão simplificada e específica, em desconformidade com o item 13.3.6, inciso IV,
apresentou atestado de capacidade técnica sem nota fiscal de forma que descumpre o item 13.3.7, inciso I,
deixou de apresentar certidão negativa de débitos do Contador (CRC), em desconformidade com item 13.3.6,
inciso IV, deixou de apresentar certidão indicativa e negativa de protesto, em desconformidade com o item
13.3.5, inciso III.

26/01/2023 - 11:56:04 Sistema O fornecedor NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

26/01/2023 - 11:56:04 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$
325.000,000.

26/01/2023 - 12:34:53 Sistema O fornecedor NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

26/01/2023 - 12:34:53 Sistema Motivo: A licitante NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 12.648.292/0001-52,
deixou de apresentar certidão negativa da distribuição (ações de falência e recuperação judicial) originaria do
TJDF conforme item 13.3.6, inciso II, deixou de apresentar certidão indicativa e negativa de protesto, em
desconformidade com o item 13.3.5, inciso III. , deixou de apresentar certidão de habilitação e negativa de
débitos do Contador (CRC), apresentou certidão especifica com data de emissão superior a 30 dias, em
desconformidade com item 13.3.6, inciso IV, ausência de nota fiscal nos atestados apresentados em
desconformidade com item 13.3.7, inciso I.

26/01/2023 - 12:34:53 Sistema O fornecedor NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/01/2023 - 12:35:12 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/01/2023 às 12:55.

26/01/2023 - 12:58:58 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
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