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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Terra Alta

Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA
Pregão Eletrônico - 005/2022-PMTA-PE

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

09/05/2022 16:00 09/05/2022 16:01 17/05/2022 10:00 20/05/2022 10:00 20/05/2022 10:01

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Observações Julgamento

0001 LOTE 01

0001 GRADE ARADORA, CONTROLE
REMOTO 14X28X7,5

58.736,88 1 UN Fracassado Menor
Preço

0002 TRATOR AGRÍCOLA, COM NO
MÍNIMO 75 CV DE POTÊNCIA,
TRAÇÃO 4 RODAS, A DIESEL.

200.191,67 1 UN Fracassado Menor
Preço

0003 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA,
LARGURA DE CORTE 1,70
METROS.
- ALTURA DE CORTE 5 A 20 CM.
- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
CENTRAL E LATERAL, FACAS DE
AÇO ESPECIAL, ACLOPADO.
- REGULAGEM CORTE: SAPATAS
LATERAIS E RODA TRASEIRA.
- DIREÇÃO; HIDRÁULICA.
- ESTRUTURA CHAPA DE AÇO
- ESTRURA: CAIXA.
- TRANSMISSÃO: CAIXA DE
TRANSMISSÃO MULTIPLICADORA.
- QUANTIDADE DE FACAS: 02.
- CORTE REVERSÍVEL E DUPLO.

17.188,86 1 UN Fracassado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 276.117,41

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

05/05/2022 EDITAL 0052022.pdf

20/05/2022 EMENDA PATRULHA AGRICOLA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

20/05/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
005/2022-PMTA-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 005/2022-PMTA-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/05/2022 - 11:00 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2022 às 13:00.

20/05/2022 - 11:02 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 20/05/2022 às 13:02.

20/05/2022 - 15:30 Documentos solicitados para o
processo 005/2022-PMTA-PE

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 005/2022-PMTA-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Grade aradora, controle remoto 14x28x7,5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

63.885.925/0001-
87

19/05/2022 -
16:07:31

GAICR 14X28X7,5 PICCIN 1 58.736,88 R$ 0,00 Sim
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LOTE 0001 - ITEM 0002 - Trator Agrícola, com no mínimo 75 cv de potência, tração 4 rodas, a diesel.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

63.885.925/0001-
87

19/05/2022 -
16:08:22

SOLIS 75
OLDFACE

YANMAR 1 200.191,67 R$ 0,00 Sim

Zucatelli
Empreendimentos Ltda

01.241.313/0001-
02

19/05/2022 -
16:50:46

PLUS 80-R Trator
Agrícola

LS TRACTOR 1 249.000,00 R$ 0,00 Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - - Roçadeira Agrícola, Largura de Corte 1,70 metros.
- Altura de Corte 5 a 20 cm.
- Características adicionais: central e lateral, facas de aço especial, aclopado.
- Regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira.
- Direção; hidráulica.
- Estrutura chapa de aço
- Estrura: caixa.
- Transmissão: caixa de transmissão multiplicadora.
- Quantidade de facas: 02.
- Corte Reversível e Duplo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

AGROPRATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

20.963.380/0001-
77

19/05/2022 -
15:09:53

ARA 1800 ALGOR 1 17.188,00 R$ 0,00 Sim

TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

63.885.925/0001-
87

19/05/2022 -
16:08:56

RD/RDU 1700 BALDAN 1 17.188,86 R$ 0,00 Sim

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

Zucatelli Empreendimentos Ltda 01.241.313/0001-02 60 dias

AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 20.963.380/0001-77 60 dias

TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP 63.885.925/0001-87 60 dias

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Grade aradora, controle remoto 14x28x7,5
Data Valor CNPJ Situação

19/05/2022 - 16:07:31 58.736,88 (proposta) 63.885.925/0001-87 - TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

Cancelado - Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1
Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi solicitado diligência
para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021
referente a Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a
necessidade dos atestados de capacidade técnica, apresentando Notas
fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores
bem inferiores ao ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim
um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando inviável a
vantajosidade à administração pública. 20/05/2022 17:04:01

20/05/2022 - 10:41:43 58.600,00 63.885.925/0001-87 - TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

Cancelado - Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1
Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi solicitado diligência
para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021
referente a Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a
necessidade dos atestados de capacidade técnica, apresentando Notas
fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores
bem inferiores ao ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim
um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando inviável a
vantajosidade à administração pública. 20/05/2022 17:04:01

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Trator Agrícola, com no mínimo 75 cv de potência, tração 4 rodas, a diesel.
Data Valor CNPJ Situação

19/05/2022 - 16:08:22 200.191,67 (proposta) 63.885.925/0001-87 - TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

Cancelado - Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1
Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi solicitado diligência
para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021
referente a Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a
necessidade dos atestados de capacidade técnica, apresentando Notas
fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores
bem inferiores ao ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim
um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando inviável a
vantajosidade à administração pública. 20/05/2022 17:04:01
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20/05/2022 - 10:41:54 200.000,00 63.885.925/0001-87 - TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

Cancelado - Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1
Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi solicitado diligência
para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021
referente a Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a
necessidade dos atestados de capacidade técnica, apresentando Notas
fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores
bem inferiores ao ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim
um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando inviável a
vantajosidade à administração pública. 20/05/2022 17:04:01

LOTE 0001 - ITEM 0003 - - Roçadeira Agrícola, Largura de Corte 1,70 metros.
- Altura de Corte 5 a 20 cm.
- Características adicionais: central e lateral, facas de aço especial, aclopado.
- Regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira.
- Direção; hidráulica.
- Estrutura chapa de aço
- Estrura: caixa.
- Transmissão: caixa de transmissão multiplicadora.
- Quantidade de facas: 02.
- Corte Reversível e Duplo.
Data Valor CNPJ Situação

19/05/2022 - 16:08:56 17.188,86 (proposta) 63.885.925/0001-87 - TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

Cancelado - Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1
Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi solicitado diligência
para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021
referente a Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a
necessidade dos atestados de capacidade técnica, apresentando Notas
fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores
bem inferiores ao ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim
um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando inviável a
vantajosidade à administração pública. 20/05/2022 17:04:01

20/05/2022 - 10:42:09 17.000,00 63.885.925/0001-87 - TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA EPP

Cancelado - Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1
Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi solicitado diligência
para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021
referente a Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a
necessidade dos atestados de capacidade técnica, apresentando Notas
fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores
bem inferiores ao ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim
um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando inviável a
vantajosidade à administração pública. 20/05/2022 17:04:01

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

20/05/2022 - 17:34 - - - -

0001 - LOTE 01

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

63.885.925/0001-87 -
TRATOMAQ TECNOLOGIA
EM EQUIPAMENTOS LTDA
EPP

20/05/2022 - 17:30:26 Por não ter outro campo para manifestar, vou utilizar deste para esclarecer mas
sem cunho recursal, que os modelos apresentados pelas notas são diferentes e
tem nota inclusive do ano de 2021, dessa forma se fazia melhor análise para
posterior parâmetro. Tenham uma boa tarde.

Indeferido

Justificativa: De acordo com o item 39.2, Não houve motivação na intenção de recurso.

Chat
Data Apelido Frase

20/05/2022 - 10:02:58 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 005/2022-PMTA-PE-
SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA, Antes de iniciar a fase competitiva, peço a
atenção de todos para alguns breves avisos

20/05/2022 - 10:03:16 Pregoeiro São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros.

20/05/2022 - 10:03:28 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto 10.024/2019. A exclusão
de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva ou após fase de lance será promovida quando houver
fortes indícios de INEXEQUIBILIDADE DO PREÇO JUSTIFICADAMENTE, como prevê em seu art. 48, inciso
II.

20/05/2022 - 10:05:04 Pregoeiro Destacamos que esta licitação é um Registro de Preços. Assim, é importante que os licitantes atentem para
que os lances sejam dados considerando o valor unitário de cada item em disputa. 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
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20/05/2022 - 10:05:16 Pregoeiro Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital juntamente com a proposta
inicial, certifiquem-se, desde já, que os mesmos constem do Sicaf. 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 Sicaf.

20/05/2022 - 10:05:27 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 Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e
responsabilidade.

20/05/2022 - 10:05:36 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo Portal de
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

20/05/2022 - 10:05:48 Pregoeiro Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, não nos responsabilizamos pela
ocorrência de problemas no sistema Portal de Compras Públicas

20/05/2022 - 10:05:57 Pregoeiro Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor.

20/05/2022 - 10:10:46 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

20/05/2022 - 10:11:05 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/05/2022 - 10:11:05 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.

20/05/2022 - 10:11:05 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo
será desconsiderado.

20/05/2022 - 10:11:05 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.

20/05/2022 - 10:11:16 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/05/2022 - 10:11:16 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/05/2022 - 10:21:17 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

20/05/2022 - 10:23:47 Sistema O lote 0001, aberto em 20/05/2022 às 10:11:16 e encerrado em 20/05/2022 às 10:21:16, foi reaberto pelo
pregoeiro.

20/05/2022 - 10:23:47 Sistema Motivo: Fase de Lance será reaberta para que as empresas ofereçam mais lances, os valores ainda estão
acima da média

20/05/2022 - 10:23:57 Pregoeiro Fase de Lance será reaberta para que as empresas ofereçam mais lances, os valores ainda estão acima da
média

20/05/2022 - 10:33:48 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

20/05/2022 - 10:37:36 Sistema O lote 0001, aberto em 20/05/2022 às 10:23:47 e encerrado em 20/05/2022 às 10:33:47, foi reaberto pelo
pregoeiro.

20/05/2022 - 10:37:36 Sistema Motivo: Fase de Lance será reaberta para que as empresas ofereçam mais lances, os valores ainda estão
acima da média

20/05/2022 - 10:38:02 Pregoeiro O item será fracassado em caso permaneça nesses valores.

20/05/2022 - 10:46:09 Pregoeiro senhores, enviem mais lances

20/05/2022 - 10:47:38 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

20/05/2022 - 10:48:04 Sistema O lote 0001, aberto em 20/05/2022 às 10:37:36 e encerrado em 20/05/2022 às 10:47:36, foi reaberto pelo
pregoeiro.

20/05/2022 - 10:48:04 Sistema Motivo: Fase de Lance será reaberta para que as empresas ofereçam mais lances, os valores ainda estão
acima da média

20/05/2022 - 10:58:05 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

20/05/2022 - 11:00:02 Sistema O lote 0001 teve como arrematante TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP - EPP/SS
com lance de R$ 275.600,00.

20/05/2022 - 11:00:02 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

20/05/2022 - 11:00:28 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2022 às 13:00.

20/05/2022 - 11:02:51 Sistema A data limite para negociação foi redefinida pelo pregoeiro para 20/05/2022 às 13:02.

20/05/2022 - 11:02:51 Sistema Motivo: Senhor Licitante, por se tratar de uma Emenda Parlamentar com valores já fixados, necessitamos
que os valores estejam compatíveis com o valor da Emenda.

20/05/2022 - 11:04:19 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Bom dia, nossos valores estão abaixo do valor de referencia do edital

20/05/2022 - 11:04:51 Pregoeiro Senhor Licitante, por se tratar de uma Emenda Parlamentar com valores já fixados, necessitamos que os
valores estejam compatíveis com o valor da Emenda.

20/05/2022 - 11:05:04 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Existe diferença do valor de emenda com o estimado do edital?

20/05/2022 - 11:06:06 Pregoeiro Sugiro que ofereça os valores mais compatíveis com o valor da Emenda

20/05/2022 - 11:06:49 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Qual o valor da emenda?

20/05/2022 - 11:10:20 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: O sr pode nos informar qual o valor da emenda?

20/05/2022 - 11:12:54 Pregoeiro Estarei anexando a proposta da emenda

20/05/2022 - 11:15:27 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: O sr pode informar no chat? Não temos como acessar anexos nessa fase.

20/05/2022 - 11:16:57 Pregoeiro R$ 214.836,65
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20/05/2022 - 11:19:41 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Se o sr observar estamos como os valores abaixo do estimado no terrmo de refencia,
esse valor de R$ 214.836,65 e impossivel. Mesmo para os valors que apresentamos ja estamos em nosso
limite.

20/05/2022 - 11:20:42 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: O sr pode verificar a condição de dificuldade de chegar ao valor estimado (que e de
R$ 276.117,41) que so teve uma empresa participante

20/05/2022 - 11:22:04 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Infelizmente não temos como chegar ao valor da emenda a qual o sr se refere.

20/05/2022 - 11:23:35 Pregoeiro Iremos verificar com o setor responsável sobre este valor ofertado. sugiro que faça a proposta e nos envie.

20/05/2022 - 11:26:32 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Sr pregoeiro, este e nosso valor limite, infelizmente não temos um valor menor a
oferecer. Saliento que estamos abaixo do valor estimado apresentado no termo de referencia.

20/05/2022 - 11:28:23 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Negociação Lote 0001: Se no edital tivesse sido apresentado esse valor global que o sr informou de R$
214.836,65, nos não teriamos participado

20/05/2022 - 12:17:41 Pregoeiro Senhor Licitante, solicito o envio da Proposta readequada. Se necessitar da Prorrogação do prazo, favor
solicitar via chat

20/05/2022 - 12:18:19 Pregoeiro Iremos receber a sua proposta por estar abaixo da referência

20/05/2022 - 12:24:34 Sistema A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.

20/05/2022 - 13:17:02 Pregoeiro Iremos dar uma pausa para o almoço, retorno previsto as 14:30

20/05/2022 - 14:51:22 Pregoeiro Boa tarde Senhores Licitantes, estamos retornando da pausa para o almoço

20/05/2022 - 14:51:46 Pregoeiro Estamos em análise dos documentos

20/05/2022 - 15:23:22 Pregoeiro Para Empresa TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP - EPP/SS, iremos solicitar uma
diligência, om 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

20/05/2022 - 15:30:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/05/2022.

20/05/2022 - 15:30:44 Sistema Motivo: Solicito documento relativo ao item 35.4.1 Comprovação de aptidão para fornecimento de bens/ou
serviços...., pois o enviado pela empresa é relativo ao trator, necessito de Atestados que comprovem
fornecimentos dos implementos agrícolas, pois se trata de um LOTE - Patrulha Agrícola.

20/05/2022 - 16:14:37 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Documentação Lote 0001: Boa tarde, assim como diz o item 35.4.1 do edital, a comprovação de aptidão
poderá ser feita em relação ao fornecimento em características compatíveis com o objeto licitado. Dessa
forma apresentamos atestados de capacidade de fornecimento de dois tratores agrícolas, o qual fazem parte
da mesma natureza de equipamentos agrícolas, observem que são compatíveis. Logo de toda forma
acreditamos que se a empresa tem expertise, capacidade de fornecer equipamentos da mesma natureza,
porém de valores superiores, resta nítido que podemos cumprir com todos prazos e exigências editalícias.

20/05/2022 - 16:15:25 F. TRATOMAQ
TECNOLOG...

Documentação Lote 0001: Convém destacar que a interpretação no que concerne aos atestados, deve ser
cautelosa e primar pela finalidade precípua da exigência, a demonstração de que os licitantes possuem
condições técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração. Portanto, a apresentação de
atestados visa demonstrar que os licitantes já executaram, anteriormente, objetos compatíveis em
características com aquele definido e almejado na licitação, o que não se confunde com excesso de
formalismo, visto que o que se procura é o atendimento do interesse público. Mas mesmo apresentando
atestado de dois tratores que acreditamos ser comprovações suficientes, estamos enviando algumas notas
fiscais de venda de implementos para comprovação de que a empresa já forneceu tais equipamentos.

20/05/2022 - 16:15:31 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

20/05/2022 - 16:37:33 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.

20/05/2022 - 16:37:33 Sistema Motivo: Licitante enviou diligência antes do término do prazo

20/05/2022 - 17:04:01 Sistema O fornecedor TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP foi inabilitado no processo.

20/05/2022 - 17:04:01 Sistema Motivo: Licitante enviou Documento relativo ao item 35.4.1 Atestado de Capacidade Técnica Insuficiente, foi
solicitado diligência para sanar tal ausência, de acordo com Acórdão do TCU n° 2568/2021 referente a
Diligências Saneadoras, onde a mesma não supriu a necessidade dos atestados de capacidade técnica,
apresentando Notas fiscais referentes a Vendas do Implementos, que continham valores bem inferiores ao
ofertado pela licitantes no certame, frustrando assim um dos princípios da Lei Federal 8.666/93, tornando
inviável a vantajosidade à administração pública.

20/05/2022 - 17:04:01 Sistema O fornecedor TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP foi inabilitado para o lote 0001
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

20/05/2022 - 17:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/05/2022 às 17:34.

20/05/2022 - 17:30:26 Sistema O fornecedor TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o lote 0001.

20/05/2022 - 17:37:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

20/05/2022 - 17:37:22 Sistema Intenção: Por não ter outro campo para manifestar, vou utilizar deste para esclarecer mas sem cunho
recursal, que os modelos apresentados pelas notas são diferentes e tem nota inclusive do ano de 2021,
dessa forma se fazia melhor análise para posterior parâmetro. Tenham uma boa tarde.

20/05/2022 - 17:37:22 Sistema Justificativa: De acordo com o item 39.2, Não houve motivação na intenção de recurso.

20/05/2022 - 17:38:32 Pregoeiro Senhores Licitantes o Próximo certame será divulgado nos mesmo sites, jornais e afins já divulgados
anteriormente. tenham todos uma boa tarde

20/05/2022 - 17:38:39 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Felipe Rafael da Silva Martins

Pregoeiro
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