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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte

Pregão Eletrônico - 038/2022

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

26/09/2022 14:35 27/09/2022 01:30 07/10/2022 01:30 13/10/2022 08:50 13/10/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

27/09/2022 01:30 07/10/2022 01:30 13/10/2022 08:50 13/10/2022 09:00 26/09/2022 14:12 RAILANE BARBOSA
ALMEIDA

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 LOCAÇÃO DE TRATOR D9 482,84 700 h Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

26/09/2022 12 - EDITAL- 038-2022 LOCAÇÃO DE TRATOR - TERRITORORIO SUSTENTAVEIS - novo.pdf

26/09/2022 solicitação cumaru.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

26/09/2022 - 14:12 Republicação do processo

26/09/2022 - 14:35 Republicação concluída

26/09/2022 - 14:35 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

13/10/2022 - 10:03 Envio de Propostas Readequadas
038/2022

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 13/10/2022 às
11:00.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE TRATOR
D9

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

D9 - 2008 CATERPILLAR 482,84 700 337.988,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - LOCAÇÃO DE TRATOR D9
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

11/10/2022 -
17:02:00

D9 - 2008 CATERPILLAR 700 R$ 482,84 R$ 337.988,00 Sim

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

PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA 03.069.571/0001-70 60 dias

Lances Enviados
0001 - LOCAÇÃO DE TRATOR D9
Data Valor CNPJ Situação

11/10/2022 - 17:02:00 482,84 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE MAQUINAS
PESADAS LTDA

11/10/2022 - 17:00 Thiago Campos Rocha - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

13/10/2022 - 10:29 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

26/09/2022 - 14:12 Sistema O processo foi republicado em 26/09/2022 às 14:12.

26/09/2022 - 14:17:59 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (12 - EDITAL- 038-2022 LOCAÇÃO DE TRATOR - TERRITORORIO
SUSTENTAVEIS - novo.pdf) em 26/09/2022 às 14:17.

26/09/2022 - 14:39:08 Sistema Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 12 - EDITAL- 038-2022 LOCAÇÃO DE TRATOR -
TERRITORORIO SUSTENTAVEIS.pdf foi desvinculado do processo.

13/10/2022 - 09:00:51 Pregoeiro Senhores licitantes, Bom Dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 065/2022, promovido
pela Prefeitura de Cumaru do Norte-PA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para
alguns breves avisos.

13/10/2022 - 09:01:04 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto 10.024/2019.

13/10/2022 - 09:01:18 Pregoeiro O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o
intervalo mínimo de R$ 10,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão
processadas pelo sistema.

13/10/2022 - 09:01:38 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.

13/10/2022 - 09:01:54 Pregoeiro Destacamos que esta licitação NÃO é para registro de preços. Assim, é importante que os licitantes atentem
para que os lances sejam dados considerando o valor total de cada item em disputa.

13/10/2022 - 09:02:09 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.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6665013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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13/10/2022 - 09:02:24 Pregoeiro Apenas excepcionalmente, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, considerando as circunstâncias
do caso concreto, esta hipótese (aceitação de envio tardio) será admitida.

13/10/2022 - 09:02:40 Pregoeiro Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua
proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela
qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!

13/10/2022 - 09:02:52 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo Sistema
Compras públicas 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.

13/10/2022 - 09:03:04 Pregoeiro Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante
este Pregão com o Compras públicas, deve-se entrar em contato através do fone 0800 730 5455, ou ainda
através do link https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

13/10/2022 - 09:03:16 Pregoeiro Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor.

13/10/2022 - 09:06:05 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

13/10/2022 - 09:06:41 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

13/10/2022 - 09:06:41 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

13/10/2022 - 09:06:41 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

13/10/2022 - 09:06:41 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

13/10/2022 - 09:06:53 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 09:06:53 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

13/10/2022 - 09:16:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

13/10/2022 - 09:17:36 Sistema O item 0001 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com lance de R$ 482,84.

13/10/2022 - 10:03:29 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 13/10/2022 às 11:00.

13/10/2022 - 10:07:08 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

13/10/2022 - 10:07:54 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA enviou uma nova
proposta readequada.

13/10/2022 - 10:09:15 Sistema O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.

13/10/2022 - 10:09:15 Sistema Motivo: Proposta readequada anexada pelo licitante.

13/10/2022 - 10:09:24 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA.

13/10/2022 - 10:09:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/10/2022 às 10:29.

13/10/2022 - 10:51:59 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

13/10/2022 - 10:52:04 Sistema O item 0001 foi adjudicado por RAILANE BARBOSA ALMEIDA.

RAILANE BARBOSA ALMEIDA

Pregoeiro

MAYRA DOS SANTOS SOUSA

Apoio


