
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/09/2022 às 08:16:00.
Código verificador: 35F5A8

Página 1 de 3

ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte

Pregão Eletrônico - 035/2022

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

11/08/2022 09:39 15/08/2022 09:00 24/08/2022 13:30 29/08/2022 08:59 29/08/2022 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA
PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO
DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA
MUNICIPAL.

2.037,50 6,00 MÊS Cancelado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

11/08/2022 EDITAL- 035-2022 ASSESSORIA E CONSULTORIA PULBLICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

29/08/2022 - 10:54 Documentos solicitados para o
processo 035/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 035/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZDA PARA
FORNECIMENTO DE
LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE
GESTÃO PUBLICA
MUNICIPAL.

CR2 CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

1 mês 2.037,50 6,00 12.225,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO Declaro que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com
servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor
público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da
comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
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0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE
USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CR2 CONSULTORIA
EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

23.792.525/0001-
02

17/08/2022 -
11:07:41

1 mês 6,00 R$ 2.100,00 R$ 12.600,00 Sim

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

CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.792.525/0001-02 60 dias

Lances Enviados
0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE
USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2022 - 11:07:41 2.100,00 (proposta) 23.792.525/0001-02 - CR2
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Válido

29/08/2022 - 09:08:39 2.090,00 23.792.525/0001-02 - CR2
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Válido

29/08/2022 - 09:23:34 2.037,50 23.792.525/0001-02 - CR2
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 29/08/2022 - 11:02:31 23.792.525/0001-02 - CR2
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 2022.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

CR2 CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

17/08/2022 - 11:01 Ricardo Fernandes da
Fonseca Junior

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

- - - - - -

Chat
Data Apelido Frase

29/08/2022 - 09:01:44 Pregoeiro Senhores licitantes, BOM DIA! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 035/2022, Antes de
iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.

29/08/2022 - 09:02:04 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto 10.024/2019

29/08/2022 - 09:02:32 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

29/08/2022 - 09:02:58 Pregoeiro A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
43, `PAR`3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta
ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que
deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.

29/08/2022 - 09:03:23 Pregoeiro Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital juntamente com a proposta
inicial, certifiquem-se, desde já.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1146551&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6499090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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29/08/2022 - 09:03:40 Pregoeiro A princípio, como regra, não aceitaremos, para efeito de habilitação, o envio tardio de documentos que
deveriam ter sido encaminhados juntamente com a proposta de preços inicial, ou que já deveriam constar do
compras públicas. Apenas excepcionalmente, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, considerando
as circunstâncias do caso concreto, esta hipótese (aceitação de envio tardio) será admitida.

29/08/2022 - 09:04:19 Pregoeiro Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela
qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!

29/08/2022 - 09:04:29 Pregoeiro Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de
lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá ser sofrer
penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR e suspensão, por período de até 5
anos.

29/08/2022 - 09:04:54 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo Sistema,
pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E
HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados
durante a licitação.

29/08/2022 - 09:05:19 Pregoeiro Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

29/08/2022 - 09:05:47 Pregoeiro Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante
este Pregão com o COMPRAS PUBLICAS, deve-se entrar em contato na rede Tel.: 3003-5455 Atendimento
Nacional, ou ainda através do link E-mail: falecom@portaldecompraspublicas.com.br

29/08/2022 - 09:05:59 Pregoeiro Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor. Iniciaremos nesse momento a
verificação das propostas cadastradas.

29/08/2022 - 09:06:05 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

29/08/2022 - 09:06:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

29/08/2022 - 09:06:24 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

29/08/2022 - 09:06:24 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

29/08/2022 - 09:06:24 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

29/08/2022 - 09:08:16 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

29/08/2022 - 09:18:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

29/08/2022 - 09:20:46 Sistema O item 0001 teve como arrematante CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
com lance de R$ 2.090,00.

29/08/2022 - 09:22:47 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:25 do dia 29/08/2022.

29/08/2022 - 09:22:47 Sistema Motivo: Senhor licitante! veja a possibilidade de uma possível redução no valor da sua proposta inicial.

29/08/2022 - 09:23:34 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.037,50.

29/08/2022 - 10:54:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 08/09/2022.

29/08/2022 - 10:54:50 Sistema Motivo: A empresa CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA não apresentou o item
9.1.2.8 , item 9.1.2.3 e 9.1.2.5 do Edital. Será concedido a empresa licitante o prazo de 8 dias conforme a Lei
8.666/93 Art. 48. `PAR` 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

29/08/2022 - 11:02:31 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2022 - 11:51:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 08/09/2022.

30/08/2022 - 11:51:23 Sistema Motivo: Senhor licitante faltou o balanço patrimonial conforme solicitado.

09/09/2022 - 08:09:40 Pregoeiro BOM DIA! Conforme Art. 48. `PAR` 3º foi aberto o prazo para a empresa participante desta licitação inserir
nova documentação, porem a empresa não cumpriu em tempo hábil, tornando assim este processo
fracassado.

09/09/2022 - 08:11:13 Sistema O processo foi Cancelado por iniciativa do pregoeiro.

09/09/2022 - 08:11:13 Sistema Motivo: A Empresa não ateus as exigencias do Edital.

RAILANE BARBOSA ALMEIDA

Pregoeiro

MAYRA DOS SANTOS SOUSA

Apoio


