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Preqão Eletrônico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00052/2022

Às 09:00 horas do dia 29 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficiai deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal 0022022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei n" 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n° 174, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n® 00052/2022. Modo de
disputa; Aberto. Objeto: Aquisição de veículo novo O KM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricuitura.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Púbiica em atendimento às disposições contidas no editai, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de iances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Veículo utilitário
Descrição Complementar: Veículo Utilitário Tipo Motor: Gasolina , Tipo Direção: Hidráulica , Capacidade Passageiro: Mínimo De 2 , Tipo
Refrigeração: Ar Condicionado , Quantidade Portas: 2 Laterais E 2 Traseiras , Características Adicionais: Jipo Furgão, Vidros Elétricos, Alarme,
Tapetes De , Modelo: Novo , Cor: Branca , Transmissão: Manual De Cinco Velocidades A Frente E Uma À Ré , Fabricação: Nacional , Potência
Mínima Motor: 65 CV, Carga Útil Mínima: 600 K
Tratamento Diferenciado: -

'"^antidade; 1 Unidade de fornecimento: Unidade
.lor Máximo Aceitável: R$ 104.300,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabiiidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 104.300,0000 .

Histórico

Item: 1 - Veículo utilitário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP3/CPF Fornecedor Equipara^da °mÈ7epÍ° Quantidade Valor Unit. Valor Global "Registro®
77.471.936/0001-05 FIORENTINA VEÍCULOS Não Não 1 R$ 104.300,0000 R$ 104.300,0000 28/06/2022

Fornecedor

72.421.936/0001-05 FIORENTINA VEÍCULOS
16:47:40

Marca: FIAT

Fabricante: STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX MANUAL

Modelo / Versão: 2022/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Airbag duplo (motorista e passageiro) -Alertas de uso de cinto de segurança oo
motorista -Apoia-pé para o motorista -Apoios de cabeça com regulagem de altura -Ar-condidonado -Cintos de segurança retrateis de 3
pontos com regulagem de altura -Computador de bordo -Console central com porta-objetos e porta-copos -Conta-giros -Controle
eletrônico de estabilidade -Direção hidráulica -E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) -Espelho no para-sol lados motorista e
passageiro -Follow me home -Freios ABS com EBD -Ganchos para amarração de carga na caçamba -Grade de proteção no vidro traseiro
-Grade frontal na cor preta -Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do ve ículo em subida) -
Hodòmetro digital (total e parcial) -Indicador de combustível -Indicador de troca de marcha -Limpador e lavador do para-brisas -Luz de
Iluminação da caçamba -Luz de leitura -Luzes de posição diurnas -Maçanetas e retrovisores externos na cor preta -Moldura dos para-
lamas -Motor Pire 1.4 SV Flex -Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes -Porta objetos nas portas -Porta-escadas -Preparação
para Rádio (Cabeamento e Chicote) -Protetor de caçamba -Retrovisores externos com comando interno mecânico -Roda em chapa na
cor chumbo 5.5 x 15' -h Pneus 195/65 R15 -Suspensão elevada -Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas -longitudinais
-Tampa da caçamba com nova tecnologia -Tomada 12V -Volante com regulagem de altura -Alarme, Vidros elétricos; -Travas elétricas; -
Brake light; -Fechadura elétrica na caçamba; -Comando elétrico da tampa do combustível; -Ajuste de altura do banco do motorista; -
Protetor de cárter; -Capota marítima. -Rádio usb/bluethooth
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF

R$ 104.300,0000 72.421.936/0001-05

Não existem iances de desempate ME/EPP para o item

Data/Hora Registro

29/06/2022 09:00:01:437

Eventos do Item

Abertura

Encerramento sem

prorrogação

Encerramento

Encerramento etapa aberta

Abertura do prazo -
Convocação anexo

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

Aceite de proposta

Habilitação de fornecedor

https;//www.comprasnet.gov,

Observações

29/06/2022
09:03:02

29/06/2022
09:13:03

29/06/2022
09:13:16

29/06/2022
09:13:16

29/06/2022

09:23:59

29/06/2022
10:04:28

29/06/2022
10:56:11

29/06/2022

Item aberto para lances.

Item aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

Item encerrado para lances.

Item com etapa aberta encerrada.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
72.421.936/0001-05.

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
72.421.936/0001-05.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
72.421.936/0001-05, pelo melhor lance de R$ 104.300,0000.

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF:

br/seguro/indexgov.asp
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10:56:18 72.421.936/0001-05

Não existem Intenções de recurso para o Item

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

72.421.936/0001-05

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Data

29/06/2022
09:00:01

29/06/2022
09:00:02

29/06/2022
09:00:36

29/06/2022
09:00:47

29/06/2022
09:00:56

29/06/2022
09:01:06

29/06/2022
09:01:17

29/06/2022
09:01:28

29/06/2022
09:03:02

29/06/2022
09:13:03

29/06/2022
09:13:16

29/06/2022
09:13:47

29/06/2022
09:14:15

29/06/2022
09:14:36

29/06/2022
09:18:53

29/06/2022
09:23:21

29/06/2022
09:23:47

29/06/2022
09:23:59

29/06/2022
10:04:28

29/06/2022
10:55:36

29/06/2022
10:55:59

29/06/2022
10:56:18

29/06/2022
10:56:31

Mensagem

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas
foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio

de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico no 052/2022.
Alguns avisos importantes:

O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores
incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que

o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida

pelo Sistema ou de sua desconexão.

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente
quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto n» 10.024/19, não é
mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser

inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
E conforme Art. 43 §2° do Decreto no 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos
COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em
formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no

sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2° do art. 38.

O Item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 1 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

O item 1 está encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto no 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de
negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.

Para nORENTINA veículos LTDA - É possível redução no valor final proposta do item ganho?

Não conseguimos alterar valor, devido não termos o produto em estoque e precisamos aguardar o
faturamento para atender ao pregão.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - ok

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance, com
o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital.

Senhor fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 72.421.936/0001-05, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIORENHNA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 72.421.936/0001-05, enviou
o anexo para o item 1.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - Comunico a todos que a documentação apresentada pelas
empresas convocadas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - Será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato
contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme

a legalidade.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/06/2022 às 11:30:00.

Eventos do Pregão

Evento

Alteração equipe

Abertura da sessão

pública

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do prazo

Data/Hora

22/06/2022 11:18:04

29/06/2022 09:00:01

29/06/2022 09:13:47

29/06/2022 10:56:18

29/06/2022 10:56:31

Observações

Abertura da sessão pública

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/06/2022 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:32 horas do dia 29 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe
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