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Pregão/Concorrência Eletrônica

987775.852022 .9216 .4354 .24992979164

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00085/2022

reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
?n í . ^ atendimento as disposições contidas na Lei no N® 10.520 de 17 de juiho de 2002 e no Decreto No0.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 334, para reaiizar os procedimentos reiativos ao Pregão no 00085/2022 Modo de
disputa: Aberto Objeto: Aquisição de maquina escavadeira Hidráuiica e retro escavadeira nova para atender as necessidade da Secretaria de

tlunicipio de Planalto -PR, observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a
Sessão Publica em atendimento as disposições contidas no editai, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classifícaçao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira , Potência: 150 HP, Comprimento Do Braço: 6,20 M, Largura Sapatas
Esteiras. 700 MM, Capacidade Carga: 0,55 M3, Tipo Motor: Diesel
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 ^ Unidade de fornecimento: Unidade
alor Max^inio Aceitável; R$ 866^666,6600 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para; VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 797.000,0000 .

Item: 2

Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeira Peso Vazia: 7.100 KG, Potência Operacional Mínima: 79 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 1
M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,30 M f- »
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Va or Máximo Aceitável: R$ 471.666,6600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Histórico

Item: 1 - Escavadeira hidráulica

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

CNP3/CPF Fornecedor

29.887.078/0001-51 FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
logística EIRELI

Equiparada ̂ mÈ7eP?° Valor Unit. Valor Global
>^30 Não 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 13/10/2022

08:26:18
Marca: XCMG

Fabricante: XCMG Brasil Indústria LTDA

ModeJo / Versão: XE 180- BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOB ESTEIRAS, nova, sem uso, ano de fabricação mínimo

1 i 17000 e 18500 kg; equipada com motor diesel, com potência líquida máxima SAEJ1349 superior ou igual
®  hidráulico com pressão máxima superior ou igual a 30Mpa e vazão nominal máxima superior ou igual a 270i/min-rodante com comprimento mínimo de 3,90m, com no mínimo 7 roietes inferiores e 2 superiores e sapata de largura mínima dé
700mm; concha^de uso gerai com capacidade mínima de O.SOm^; cabine com certificação ISO ROPS/FOPS com ar condicionado e
sistema de gestão de frota com no mínimo; 1- Monitoramento e controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de horas de
funaonamento / horas ociosas; 3- Monitoramento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis de carga: 5-
Alertas sobre codigo de falhas. Vidros com película de proteção solar, com transparência a ser definida no momento do pedido. Adesivos
conforme padrao fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total mínima de 1 ano
Porte da empresa; Demais (Diferente de ME/EPP)

42.282.506/0001-80 ^ Sim Sim 1 r$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 26/10/2022
EQUIPAMENTOS LTDA 06-57-16
Marca: XCMG

Fabricante: XCMG

Modelo / Versão: xelSObr

Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOB ESTEIRAS, nova, sem uso, ano de fabricação mínimo
■11 17000 Ê 18500 kg; equipada com motor diesel, com potência líquida máxima SAEJ1349 superior ou igual®  ' ^'stema hidráulico com pressão máxima superior ou igual a SOMpa e vazão nominal máxima superior ou igual a 270i/min;material rodante com comprimento mínimo de 3,90m, com no mínimo 7 roietes inferiores e 2 superiores e sapata de largura mínima de

700mm; concha de uso geral com capacidade mínima de O.SOm^; cabine com certificação ISO ROPS/FOPS com ar condicionado e
sistema de gestão de frota com no mínimo: l- Monitoramento e controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de horas de
funaonamento / horas ociosas; 3- Monitorarriento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis de carga- S-
Aleitas sobre codigo de falhas. Vidros com película de proteção solar, com transparência a ser definida no momento do pedido. Adesivos
xel80^^ padrao fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total mínima de 1 ano MARCA - XCMG MODELO -
Porte da empresa: ME/EPP

22.087.311/0001-72 YAMADIESEL COMERCIO DE Não Não 1 R$ 865.000,0000 R$ 865.000,0000 25/10/2022
MAQUINAS - EIRELI 17-52'14
Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XE180BRDescrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOB ESTEIRAS, nova, sem uso, ano de fabricação 2022, peso
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operacional de 18.100 kg; equipada com motor diesel, com potência líquida SAE]1349 125 HP; sistema hidráulico com pressão máxima
superior ou igual a 34,3Mpa e vazão nominal máxima 300L/min; material rodante com comprimento de 3,97m, com 7 roletes inferiores

® Sapata de largura mínima de 700mm; concha de uso geral com capacidade de 0,91m3; cabine com certificação ISO
nu - condicionado e sistema de gestão de frota com no mínimo: 1- Monitoramento e controle da localização da máquina*2- Monitoramento de horas de funcionamento / horas ociosas; 3- Monitoramento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de
dados dos níveis de carga; 5- Alertas sobre código de falhas. Vidros com película de proteção solar, com transparência a ser definida no
momento do pedido. Adesivos conforme padrão fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total mínima de 1
ano.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.631.022/0001-12 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA Não Não 1 R$ 866.500,0000 R$ 866.500,0000 25/10/2022
17:03:58

Marca: Komatsu

Fabricante: Komatsu do Brasil

Modelo / Versão: PC160LC-8/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira Hidráulica sob esteiras, nova, sem uso. Marca Komatsu, Modelo PC160LC-8
Ano de fabricação 2022, peso operacional 17.400kg, equipada com motor diesel, potência de 115HP, sapatas de 700mm, concha de
0,8Gm3. Demais características vide nossa proposta.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.644.666/0001-64 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL Não Não 1 R$ 866.660,0000 R$ 866.660,0000 25/10/2022
COMERCIO LTDA 17:04*37
Marca: JOHN DEERE

Fabricante: JOHN DEERE BRASIL LTDA

Modelo / Versão: 160GLC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOB ESTEIRAS, nova, sem uso, ano de fabricação 2022, peso
operacionaj de 17.717 kg; equipada com motor diesel, com potência líquida de 121HP; sistema hidráulico com pressão máxima de 38
Mpa e vazao nominal de 348 l/min; material rodante com comprimento de 3,92m, com 7 roletes inferiores e 2 superiores e sapata de
largura de 700mm; concha de uso geral com capacidade de 0,86m3; cabine com certificação ISO ROPS/FOPS com ar condicionado e
sistema de gestão de frota com: 1- Monitoramento e controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de horas de funcionamento
/ "Oras ociosas; 3- Monitoramento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis de carga; 5- Alertas sobre código
de falhas. Vidros com película de proteção solar, com transparência a ser definida no momento do pedido. Adesivos conforme padrão
fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total de 1 ano.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.744.769/0001-94 WC VEÍCULOS & MAQUINAS Não Não 1 R$ 866.666,0000 R$ 866.666,0000 25/10/2022
10:53:17

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG

Modelo / Versão: XE180BR
Dracriçâo Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOB ESTEIRAS, nova, sem uso, ano de fabricação mínimo

1  ® 18500 kg; equipada com motor diesel, com potência líquida máxima SAEJ1349 superior ou iguala 115HP; sistema hidráulico com pressão máxima superior ou igual a 30Mpa e vazão nominal máxima superior ou igual a 2701/min;
i^terlal rodante com comprimento mínimo de 3,90m, com no mínimo 7 roletes inferiores e 2 superiores e sapata de largura mínima de
700mm; concha de uso geral com capacidade mínima de 0,80m3; cabine com certificação ISO ROPS/FOPS com ar condicionado e
sistema de gestão de frota com no mínimo: 1- Monitoramento e controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de horas de
funcionamento / horas ociosas; 3- Monitoramento do consumo de combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis de carga; 5-
Alertas sobre codigo de faihas. Vidros com película de proteção solar, com transparência a ser definida no momento do pedido. Adesivos
conforme padrão fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total mínima de 1 ano.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram

Valor do Lance

R$ 866.666,0000

R$ 866.660,0000

R$ 866.500,0000

R$ 865.000,0000

R$ 860.000,0000

R$ 860.000,0000

R$ 859.000,0000

R$ 859.500,0000

R$ 840.000,0000

R$ 835.000,0000

R$ 820.000,0000

R$ 815.000,0000

R$ 800.000,0000

R$ 790.000,0000

R$ 750.000,0000

R$ 797.000,0000

R$ 840.000,0000

R$ 749.000,0000

R$ 740.000,0000

R$ 730.000,0000

R$ 725.000,0000

R$ 839.700,0000

R$ 839.000,0000

R$ 838.800,0000

R$ 838.000,0000

R$ 722.000,0000

R$ 837.900,0000

R$ 837.000,0000

R$ 836.100,0000

R$ 836.000,0000

R$ 835.900,0000

R$ 820.000,0000
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excluídos)

CNPJ/CPF

21.744.769/0001-94

29.644.666/0001-64

01.631.022/0001-12

22.087.311/0001-72

42.282.506/0001-80

29.887.078/0001-51

22.087.311/0001-72

29.644.666/0001-64

29.887.078/0001-51

22.087.311/0001-72

29.887.078/0001-51

22.087.311/0001-72

29.887.078/0001-51

22.087.311/0001-72

29.887.078/0001-51

01.631.022/0001-12

42.282.506/0001-80

22.087.311/0001-72

29.887.078/0001-51

22.087.311/0001-72

29.887.078/0001-51

29.644.666/0001-64

21.744.769/0001-94

29.644.666/0001-64

21.744.769/0001-94

22.087.311/0001-72

29.644.666/0001-64

21.744.769/0001-94

29.644.666/0001-64

21.744.769/0001-94

29.644.666/0001-64

21.744.769/0001-94

Data/Hora Registro

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:06:08:003

26/10/2022 09:06:09:347

26/10/2022 09:06:32:717

26/10/2022 09:07:52:557

26/10/2022 09:08:05:090

26/10/2022 09:08:17:703

26/10/2022 09:08:22:300

26/10/2022 09:08:59:010

26/10/2022 09:09:09:383

26/10/2022 09:09:51:963

26/10/2022 09:10:02:687

26/10/2022 09:12:46:850

26/10/2022 09:12:54:400

26/10/2022 09:13:02:737

26/10/2022 09:13:11:413

26/10/2022 09:14:16:967

26/10/2022 09:14:19:957

26/10/2022 09:14:36:400

26/10/2022 09:14:47:880

26/10/2022 09:15:00:763

26/10/2022 09:15:17:913

26/10/2022 09:16:07:110

26/10/2022 09:16:15:857

26/10/2022 09:16:37:147

26/10/2022 09:17:36:073

26/10/2022 09:17:53:670

cr* 2/6
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R$ 720.000,0000 29.887.078/0001-51 26/10/2022 09:17:55:743
R$ 719.000,0000 22.087.311/0001-72 26/10/2022 09:18:12:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Abertura ^ogloS^lP lances.

Encerramento Item encerrado para lances.

Encerramento 26/10/2022 ^
etapa aberta 09:20:13 "em com etapa aberta encerrada.
Abertura do

prazo - 26/10/2022 ̂ .
Convocação 11:04:23 Convocado para envio de anexo o fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12.
anexo

Recusa da proposta. Fornecedor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.087.311/0001-72,
Recusa de 26/10/2022 tnelhor lance de R$ 719.000,0000. Motivo: A marca e modelo apresentados pelas empresas YAMADIESEL
proposta 11:06:11 COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI E FIBRA DISTRIBUIÇÃO 8i LOGÍSTICA EIRELI, não atendem ao edital, sendo que o sistema de monitoramento exigido não consta no catalogo oficial da maquina, bem como a potência liquida do motor é

inferior ao exigido.

Recusa de 26/10/2022 proposta. Fornecedor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12, pelo melhor lance
proposta 11:06:19 R$ 797.000,0000. Motivo: Sendo que o catalogo anexado pela primeira colocada apresenta divergências com o que

esta disponível no site oficial da marca.

Encerramento

do prazo - 26/10/2022 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF'
Convocação 11:06:19 01.631.022/0001-12. r^,
anexo

Recusa da proposta. Fornecedor: HBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIREÜ, CNPJ/CPF: 29.887.078/0001-51, pelo
Recusa de 26/10/2022 720.000,0000. Motivo: A marca e modelo apresentados pelas empresas YAMADIESEL COMERCIO DE
proposta 11:06:46 I^^Q^INAS - EIRELI E FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI, não atendem ao edital, sendo que o sistema de

monitoramento exigido não consta no catalogo oficial da maquina, bem como a potência liquida do motor é inferior ao
exigido.

Aceite de 26/10/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12 oelo
proposta 11:07:07 melhor lance de R$ 797.000,0000. Motivo: proposta ceita
Abertura do

prazo - 26/10/2022 - . . ,
Convocação 11:08:12 ""tocado para envio de anexo o fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12.
anexo

Encerramento

do prazo - 26/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF-
Convocação 11:29:29 01.631.022/0001-12. > t -
anexo

Habilitação de 26/10/2022 u ^
fornecedor 11:33:32 "^bilitaçao em grupo de propostas. Fornecedor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12
Registro de 26/10/2022 'Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA CNPJ/CPF:
intenção de ii:38:56 29644666000164. Motivo: Manifesto intenção de recurso referente ao proponente classificado e habilitado por não ter
recurso seguido corretamente conforme se pede em edital nos seu fundamento legal no artigo 41, "cap
Registro de 26/10/2022 '^®g'stro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA CNPJ/CPF:
intenção de 11:41:35 29644666000164. Motivo: Manifesto intenção de recurso referente ao proponente classificado e habilitado por não ter
recurso seguido corretamente conforme se pede em edital nos seu fundamento legal no artigo 41, "cap
AC6Ít6 dá

intenção de Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29644666000164.
recur^ 13:38:13 Motivo: aceita para analise

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
29.644.666/0001-64 26/10/2022 11:41 26/10/2022 13:38 Aceito

Motivo Intenção:Manifesto intenção de recurso referente ao proponente classificado e habilitado por não ter seguido
corretamente conforme se pede em edital nos seu fundamento legal no artigo 41, "caput", da Lei 8.666/93, sendo que a
proponente não apresentou documentos solicitados válidos comprovando referente ao atestado de capacidade técnica , não
apresentou declaração de entrega técnica, declaração de suporte técnico com firma reconhecida e documento do procurador.
Demais no recurso que será apresentado.

Motivo Aceite ou Recusaiaceita para analise

Item: 2 - Retroescavadeira

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

CNPJ/CPF Fornecedor Equ^arada Valor Unll. Valor Global
29.644.666/0001-64 EQUIM^ SUL Não Não 1 R$ 471.660,0000 R$ 471.660,0000 25/10/2022

COMERCIO LTDA 17*0^37
Marca: JOHN DEERE

Fabricante: JOHN DEERE BRASIL LTDA
Modelo / Versão: 310L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA, nova, sem uso, ano de fabricação 2022, peso operacional de 7.103
dl®sel, com potência líquida de 86 HP, transmissão com pelo menos 4 marchas frente e 2 marchas trás, tração

4X4, freios muittdisco em banho de oieo, caçamba da escavadeira de uso gerai com capacidade de 0,28m3, caçamba da carregadeira de
0,96m3, cabine com certificação ROPS/FOPS e com ar condicionado e com sistema de gestão de frota

® controle da localização da máquina; 2- Monitoramento de horas de funcionamento / horas ociosas; 3-
H combustível; 4- Fornecimento de dados dos níveis de carga; 5- Alertas sobre código de falhas. Vidros

F- p ■. "f" transparência a ser definida no momento do pedido. Adesivos conforme padrão fornecido pelo MAPA. Com faróis para trabalhos noturnos. Garantia total de 1 ano.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

https:/Awww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp



26/10/2022 13:40 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF
R$ 471.660,0000 29.644.666/0001-64
R$ 470.700,0000 29.644.666/0001-64

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data/Hora Registro

26/10/2022 09:00:09:257

26/10/2022 09:11:36:097

Eventos do Item

Evento Data

Abertura
26/10/2022
09:05:12

Observações

Item aberto para lances.

Enrarramento 25/10/2022 „ a a . - . • •
~  09*15'13 aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta,

prorrogação

Encerramento 26/10/2022
etapa aberta 09:15:57 Item com etapa aberta encerrada.

Encarramanto 2®'g^;^2022

Recusa de

proposta
26/10/2022
11:07:48

Cancelado no 26/10/2022
julgamento 11:33:22

intPnrSndP 26/10/2022intenção de ii.io.ifi
recurso 11.39.16
Aceltede 26/10/2022
intenção de
recurso

Item encerrado para lances.

Recusa da proposta. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.644.666/0001-64, pelo
melhor lance de R$^470.700,0000. Motivo: A marca e modelo apresentado pela empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL
COMERCIO LTDA não atende ao edital em relação ao numero de marchas. Sendo exigido transmissão com pelo menos 4
marchas frente e 4 marchas trás, e apresentada 4 marchas frente e 2 marchas trás.

Item cancelado no julgamento. Motivo: sem proposta aceita

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA CNPJ/CPF:
29644666000164. Motivo: Manife^sto intenção de recurso referente nossa desclassificação referente a Retroescavadeira
por motivos insignificantes que não acarreta na qualidade, produção e desempenho do equipam

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29644666000164
Motivo: aceita para analise

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso

29.644.666/0001-64 26/10/2022 11:39
Data/Hora Admissibilidade Situação

26/10/2022 13:38 Aceito
Motivo Intenção:Manifesto intenção de recurso referente nossa desclassificação referente a Retroescavadeira por motivos
insignificantes que não acarreta na qualidade, produção e desempenho do equipamento. Solicito deferimento para podermos
recorrer a defesa de um produto qualificado para trabalho suposto pela prefeitura.
Motivo Aceite ou Recusa:aceita para analise

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Data

26/10/2022
09:00:09

26/10/2022
09:00:11

26/10/2022
09:00:12

26/10/2022
09:00:46

26/10/2022
09:00:55

26/10/2022
09:01:04

26/10/2022
09:01:13

26/10/2022
09:01:20

26/10/2022
09:05:11

26/10/2022
09:05:11

26/10/2022
09:05:12

26/10/2022
09:15:13

26/10/2022
09:15:57

26/10/2022
09:20:13

26/10/2022

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 5 minutos. Mantenham-se conectados.

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico no 085/2022.
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 a docurnentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto no 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 n® 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.
Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

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

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 2 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

O item 2 está encerrado.

O item 1 está encerrado.

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
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Pregoeiro

Pregoeiro

22.087.311/0001-72

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

09:20:15

26/10/2022
09:22:19

26/10/2022
09:23:10

26/10/2022
09:25:20

26/10/2022
09:27:04

26/10/2022
09:27:55

26/10/2022
09:39:31

26/10/2022
09:39:58

26/10/2022
09:40:10

26/10/2022
11:01:44

26/10/2022
11:01:52

26/10/2022
11:02:00

26/10/2022
11:03:58

26/10/2022
11:04:23

26/10/2022
11:04:36

26/10/2022
11:04:46

26/10/2022
11:05:17

26/10/2022
11:06:19

26/10/2022
11:08:12

26/10/2022
11:29:29

26/10/2022
11:33:22

26/10/2022
11:33:50

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto n° 10.024/2019, o quai dispõe da necessidade de

negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.
Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - É possível redução no valor do item

inicialmente ganho?

Bom dia, estamos abaixo do nosso limite, não temos condições de ofertar desconto! Nosso preço finai
é de R$ 719.000,00.

Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - OK

Para VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA - É possível redução no valor do item
iniciantemente ganho?

Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e posteriormente aos documentos
de Habilitação e Proposta iniciai anexadas.

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/10/2022 às 11:00 horas, no chat da Plataforma
COMPRASNET.

Peço que aguardem jogados, visto que após encerrar a conferência dos documentos, estarei
convocando para envio da PROPOSTA FINAL ATUALIZADA (item 11 do edital) cedendo o prazo de 02

(duas) horas para envio destas

Quanto ao item 01 - Escavadeira Hidráulica:

A marca e modelo apresentados pelas empresas YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI E
FIBRA DISTRIBUIÇÃO 8( LOGÍSTICA EIRELI, não atendem ao edital, sendo que o sistema de

monitoramento exigido não consta no catalogo oficiai da maquina, bem como a potência liquida do
motor é inferior ao exigido.

Sendo que o catalogo anexado pela primeira colocada apresenta divergências com o que esta
disponível no site oficiai da marca.

Quanto ao Item 02 - retroescavadeira: A marca e modelo apresentado pela empresa VENEZA
EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA não atende ao edital em relação ao numero de marchas. Sendo
exigido transmissão com pelo menos 4 marchas frente e 4 marchas trás, e apresentada 4 marchas

frente e 2 marchas trás.

Senhor fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada. Caso haja
necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as

solicitações e justificativas através do e-mail iicitacao@planaito.pr.gov.br
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.

Se possível redução no valor da proposta , solicito que envie na proposta reajustada.

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Senhor fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.022/0001-12,
enviou o anexo para o item 1.

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: 26/10/2022 às 12:05:00.

Eventos da Licitação

Evento

Alteração equipe

Abertura da sessão
pública

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do prazo

Data/Hora

14/10/2022 08:08:27

26/10/2022 09:00:09

26/10/2022 09:20:15

26/10/2022 11:33:22

26/10/2022 11:33:50

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: 26/10/2022 às 12:05:00.

Data limite para registro de recurso: 31/10/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 03/11/2022.
Data limite para registro de decisão: 10/11/2022.

Apos encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019

EquipeTiVpdr ^ encerrada a sessão às 13:39 horas do dia 26 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e

CARlA SABRINA RECH MAUNSKI
regoeíro pficial

JGÜSTOSOARES
' EqiMpe de'Apoio

https;//www.comprasnet,gov.br/seguro/indexgov.asp
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