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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00020/2021

 
Às 08:00 horas do dia 08 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto nº 281/2021 de 19/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 95537/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo Zero Quilômetros, tipo Sedan, Ano/Modelo 2021 destinados a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO a ser pago com bloco de Emenda
Parlamentar Impositiva do Estado de Goiás – Número 0818.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: Veiculo automotor tipo sedan, ano e modelo 2021, 04 portas, na cor branca, zero km,
alimentação flex. (álcool e gasolina) de combustível, motor 1.0, injeção eletrônica, potencia mínima 73 cv, vidro
eletrônico com direção hidráulica ou eletrônica. Freios abs com ebd, ar condicionado, airbang, roda com padrão
mínima de 05 marchas a frente e uma marcha ré, cambio manual, volume mínimo do porta malas 48l, e demais
equipamentos exigida pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por
veiculos auto motores. (proncove)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 74.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: NEVES VEICULOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 73.499,0000 .

Histórico
Item: 1 - Automóvel

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
37.832.037/0001-96 TECAR

AUTOMOVEIS
E
ASSISTENCIA
TECNICA
LTDA

Não Não 1 R$ 73.900,0000 R$ 73.900,0000 04/10/2021
14:50:52

Marca: FIAT 
Fabricante: Fiat Chrysler Automobiles 
Modelo / Versão: GRAND SIENA 1.0 FLEX 4P 2021/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 (um) veículo, automotor, tipo sedan,
ano/modelo: 2021/2021, 04 (quatro) portas, cor branca, zero km, alimentação flex (álcool e gasolina) de
combustível, motor 1.0, injeção eletrônica, potência de 75cv, vidro elétrico dianteiro, direção hidráulica, freios
ABS e EBD, ar-condicionado, airbag duplo, rodas padrão de fábrica, câmbio manual de 05 (cinco) marchas à
frente e 01 (uma) ré, porta malas com volume de 520 litros, tanque de combustível de 48 litros e demais
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição
do ar por veículos automotores (PRONCOVE). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.710.993/0001-53 NEVES
VEICULOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 74.400,0000 R$ 74.400,0000 07/10/2021
16:18:18

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: GRAN SIENA 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo automotor tipo sedan, ano e modelo 2021, 04 portas, na
cor branca, zero km, alimentação flex. (álcool e gasolina) de combustível, motor 1.0, injeção eletrônica,
potencia mínima 73 cv, vidro eletrônico com direção hidráulica ou eletrônica. Freios abs com ebd, ar
condicionado, airbang, roda com padrão mínima de 05 marchas a frente e uma marcha ré, cambio manual,
volume mínimo do porta malas 48l, e demais equipamentos exigida pelo contran, emissões máximas de acordo



com o programa de controle da poluição do ar por veiculos auto motores. (proncove) 
Porte da empresa: ME/EPP

03.935.826/0001-30 PEDRAGON
AUTOS LTDA

Não Não 1 R$ 81.700,0000 R$ 81.700,0000 04/10/2021
08:08:20

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GM 
Modelo / Versão: ONIX PLUS Veiculo automotor tipo sedan, ano e mode 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo automotor tipo sedan, ano e modelo 2021, 04 portas, na
cor branca, zero km, alimentação flex. (álcool e gasolina) de combustível, motor 1.0, injeção eletrônica,
potencia 78 cv, vidro eletrônico com direção eletrônica. Freios abs com ebd, ar condicionado, airbang, roda com
padrão de 05 marchas a frente e uma marcha ré, cambio manual, volume do porta malas 44l, e demais
equipamentos exigida pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do
ar por veiculos auto motores. (proncove) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.900.062/0001-90 NAVESA
VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 85.900,0000 R$ 85.900,0000 06/10/2021
10:56:28

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: LOGAN ZEN 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo automotor tipo sedan Renault Logan Zen 1.0, ano e
modelo 2021/2022, 04 portas, na cor branca, zero km, alimentação flex. (álcool e gasolina) de combustível,
motor 1.0, injeção eletrônica, potencia mínima 73 cv, vidro eletrônico com direção hidráulica ou eletrônica.
Freios abs com ebd, ar condicionado, airbang, roda com padrão mínima de 05 marchas a frente e uma marcha
ré, cambio manual, volume mínimo do porta malas 48l, e demais equipamentos exigida pelo contran, emissões
máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veiculos auto motores. (proncove) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 85.900,0000 16.900.062/0001-90 08/10/2021 08:00:05:300
R$ 81.700,0000 03.935.826/0001-30 08/10/2021 08:00:05:300
R$ 74.400,0000 24.710.993/0001-53 08/10/2021 08:00:05:300
R$ 73.900,0000 37.832.037/0001-96 08/10/2021 08:00:05:300
R$ 78.900,0000 03.935.826/0001-30 08/10/2021 08:11:55:677
R$ 79.000,0000 16.900.062/0001-90 08/10/2021 08:12:05:137
R$ 73.500,0000 37.832.037/0001-96 08/10/2021 08:13:36:967
R$ 77.900,0000 16.900.062/0001-90 08/10/2021 08:16:38:293

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
24.710.993/0001-

53 08/10/2021 08:21:14:320 08/10/2021 08:21:36:720 Fornecedor enviou
lance

R$
73.499,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

08/10/2021
08:06:29 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 08/10/2021
08:11:05 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

08/10/2021
08:21:06 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

08/10/2021
08:21:14 Encerrada etapa aberta do item.

Desempate - Início
do desempate

08/10/2021
08:21:14 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento do
desempate

08/10/2021
08:21:36

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI,
CPF/CNPJ: 24.710.993/0001-53 enviou um lance no valor de no valor de R$
73.499,0000.

Encerramento 08/10/2021
08:21:36 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/10/2021
08:29:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.710.993/0001-53.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/10/2021
08:31:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53.

Aceite de proposta 08/10/2021
13:03:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.710.993/0001-53, pelo melhor lance de R$ 73.499,0000.

Habilitação de
fornecedor

08/10/2021
13:03:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEVES VEICULOS EIRELI - CNPJ/CPF:
24.710.993/0001-53



Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/10/2021
08:00:05

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 11:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 08/10/2021
08:01:59

• Bom dia senhores licitantes, sou a Jacqueline Campos, Pregoeira Oficial da
Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 08/10/2021
08:02:10

• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 20/2021,
promovido pelo Município de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 08/10/2021
08:02:14

• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves
avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro 08/10/2021
08:02:19

• É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as
transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o
oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

Pregoeiro 08/10/2021
08:02:24

• Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento
operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.

Pregoeiro 08/10/2021
08:02:28

• A etapa de lances na sessão eletrônica durará 10 (dez) minutos, e após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado

nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão eletrônica.
Pregoeiro 08/10/2021

08:02:46
• O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R$ 10,00 (dez
reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que

cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro 08/10/2021

08:02:52
• De acordo com as disposições do Edital, as condições de habilitação poderão ser

comprovadas por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores –
SICAF.

Pregoeiro 08/10/2021
08:03:02

• Após a etapa de lances, caso julgue necessário realizarei diligência, com
fundamento no art. 43, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já

enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro 08/10/2021

08:03:07
• Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação

de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazos e
condições estabelecidas no instrumento convocatório, a não apresentação da Proposta

Reajustada nos moldes do Edital acarretará a Desclassificação da Empresa.
Pregoeiro 08/10/2021

08:03:12
• As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat),

com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições
de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro 08/10/2021
08:03:17

• Boa sorte a todos!

Sistema 08/10/2021
08:10:05

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 08/10/2021
08:10:05

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

Sistema 08/10/2021
08:11:05

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

Sistema 08/10/2021
08:21:06

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

Sistema 08/10/2021
08:21:14

O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 08/10/2021
08:21:14

Sr. Fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CPF/CNPJ 24.710.993/0001-53, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir
de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:26:14 do dia 08/10/2021.

Acesse a Sala de Disputa.
Sistema 08/10/2021

08:21:36
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NEVES VEICULOS

EIRELI, CPF/CNPJ 24.710.993/0001-53 enviou um lance no valor de R$ 73.499,0000.
Sistema 08/10/2021

08:21:36
O item 1 está encerrado.

Sistema 08/10/2021
08:22:00

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 08/10/2021
08:26:09

Para NEVES VEICULOS EIRELI - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?

Pregoeiro 08/10/2021
08:26:27

Para NEVES VEICULOS EIRELI - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto Federal
nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua

proposta, referente ao item 01. Desde já agradeço!



24.710.993/0001-
53

08/10/2021
08:26:57

Bom dia Sr. Pregoeiro.

24.710.993/0001-
53

08/10/2021
08:27:41

Infelizmente não conseguiremos reduzir mais o preço, esse é o nosso mínimo.

Pregoeiro 08/10/2021
08:28:41

Para NEVES VEICULOS EIRELI - Certo obrigada mesmo assim

Pregoeiro 08/10/2021
08:28:59

Para NEVES VEICULOS EIRELI - • Considerando que a proposta apresentada pela
Empresa foi aceita, solicito o envio da proposta de preços adequada ao seu último
lance, em arquivo único, na opção enviar anexo do sistema, conforme moldes do
Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme disposto no subitem 10.1 do Edital.

Pregoeiro 08/10/2021
08:29:07

Para NEVES VEICULOS EIRELI - • Caso não seja possível o envio pelo sistema, a
empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica

licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de
posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso

aos arquivos apresentados.
Sistema 08/10/2021

08:29:18
Senhor fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.710.993/0001-53, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 08/10/2021

08:30:33
• Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura
de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.

Pregoeiro 08/10/2021
08:31:04

• Retomaremos a sessão HOJE (08/10/2021), ás 13 horas ocasião em que será
divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas

remanescentes.
Sistema 08/10/2021

08:31:57
Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEVES VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:

24.710.993/0001-53, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 08/10/2021

13:01:08
• Boa tarde Senhores! Retomando os trabalhos deste pregão segue abaixo decisões

referentes à análise da Proposta e Habilitação.
Pregoeiro 08/10/2021

13:01:47
• Informo que após a análise da Proposta Reajustada, dos documentos de Habilitação

anexados ao Sistema Comprasnet e ainda em consulta dos dados no SICAF a
Empresa NEVES VEÍCULOS RIELI comprovou atender às exigências editalícias, ficando

a mesma HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 20/2021.
Pregoeiro 08/10/2021

13:02:21
• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa

supracitada e, na sequencia, sua habilitação no sistema, momento no qual será
aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.

Pregoeiro 08/10/2021
13:02:26

• A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

Pregoeiro 08/10/2021
13:02:35

• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o
exame de admissibilidade da intenção. Caso a Pregoeira aceite a intenção, será

aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema,
seguido de igual prazo para as contrarrazões.

Pregoeiro 08/10/2021
13:02:45

• Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para
a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de

irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subseqüentes.
Pregoeiro 08/10/2021

13:02:51
• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Pregoeiro 08/10/2021
13:02:55

• Até a próxima!

Sistema 08/10/2021
13:03:44

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´.

Pregoeiro 08/10/2021
13:03:57

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/10/2021 às
13:34:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 07/10/2021
08:08:22

Alteração equipe 07/10/2021
08:08:43

Alteração equipe 07/10/2021
08:09:00

Alteração equipe 07/10/2021
08:23:18

Alteração equipe 07/10/2021
08:37:36

Alteração equipe 07/10/2021
08:51:51

Abertura da
sessão pública

08/10/2021
08:00:05 Abertura da sessão pública



Encerramento da
análise de
propostas

08/10/2021
08:10:05

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

08/10/2021
08:22:00 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 08/10/2021
13:03:44 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

08/10/2021
13:03:57

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/10/2021 às
13:34:00.

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 13:35 horas do dia 08
de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio

WAGNER DE SOUZA CAVALCANTE
Equipe de Apoio

Voltar   
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