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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00035/2021

Às 13:00 horas do dia 17 de dezembro 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 97427/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Veículos Automotores, Zero Quilômetro, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração Piracanjuba/GO. 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: Automóvel Tipo Motor: 1.0 L, Quantidade Portas: 5 , Tipo Combustível: Álcool / Gasolina
, Potência: Mínimo 70 CV, Tipo Câmbio: Manual , Modelo: Hatch , Opcionais: Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Trava Elétric , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 149.975,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 15,00

Aceito para: PINHEIRO S VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 134.000,0000 .

Item: 2
Descrição: Veículo pick-up
Descrição Complementar: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Potência Motor: Mínima
160 CV, Carga Útil: Mínimo 1200 KG, Capacidade Passageiro: 2 , Quantidade Portas: 2 , Tipo Tração: 4x4 ,
Características Adicionais: Cabine Simples , Cor: Prata , Modelo: 0 (Zero) Km
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 103.386,2700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 15,00

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
01.692.763/0001-03 PINHEIRO S

VEICULOS
LTDA

Não Não 2 R$ 74.900,0000 R$ 149.800,0000 16/12/2021
18:08:21

Marca: FIAT 
Fabricante: FCA 
Modelo / Versão: GRAND SIENA 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor tipo sedan, ano e modelo 2021, 04 portas, na
cor branca, zero (0) km, alimentação flex (álcool e gasolina) de combustível, motor 1.0, injeção eletônica,
potência mínima de 73 cv, vidro eletrônico, direção hidráulica ou elétrica, freios abs com ebd, ar condicionado,
airbag, rod com padrão mínimo r-14/175/65, transmissão com padrão mínimo de 05 marchas a frente e uma
marcha ré, cambio manual, volume mínimo do porta malas 380 litros, volume mínimo do tanque de combustível
48 litros, emissões máximas de acordo com programa de controle da poluição do ar por veículos automotores
(proncove), garantia de fábrica mínima de 03 (três) anos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.484.211/0001-10 BELCAR
AUTOMOVEIS
LTDA

Não Não 2 R$ 74.950,0000 R$ 149.900,0000 14/12/2021
10:34:54

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: Gran Siena 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km (COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DESTA



PREFEITURA), ano 2.021 / 2.021, motor bicombustível 999 CCs com injeção eletrônica, 73 CVs(G) 75 CVs(E),
freios ABS/EBD a disco na dianteira e tambor na traseira, AIR BAG duplo, direção hidráulica, ar condicionado,
computador de bordo, cambio mecânico de 5 marchas a frente e 1 ré, bracke-ligth, cintos de segurança
dianteiros com regulagem de altura, cintos de segurança dianteiros e traseiros de três pontos, imobilizador
eletrônico, luz interna com interruptor na porta dianteira esquerda, desembaçador do vidro traseiro, vidros
elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica central, limpador do parabrisa com temporizador, parachoques na
cor da carroceria, parasóis com espelhos LD / LE, contagiros, iluminação do porta-malas/porta-luvas, console
central com porta objetos, apoios de cabeça D/T com regulagem de altura, follow me home, faróis biparábola
com mascara negra, retrovisores externos com comando interno manual, tomada de 12 V, tapetes de borracha,
para transporte de até 05 pessoas com o motorista. COM TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.
PRINCIPAIS MEDIDAS ENTRE-EIXOS LARGURA COMPRIMENTO ALTURA PORTAMALAS TANQUE DE COMBUSTIVEL
RODAS PNEUS 2.511 MM 1.700 MM 4.290 MM 1.507 MM 520 LITROS 48 LITROS AÇO 175/65 R14 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.900.062/0001-90 NAVESA
VEICULOS
LTDA

Não Não 2 R$ 89.300,0000 R$ 178.600,0000 17/12/2021
01:41:34

Marca: renault 
Fabricante: renault 
Modelo / Versão: LOGAN ZEN 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO SEDAM, RENAULT LOGAN ZEN 1.0 2021/2022
VEÍCULO SEDAN: fabricação nacional, zero-quilômetro ano de fabricação 2021, modelo 2022 cor branca; 4
(quatro) portas laterais, movido a etanol e gasolina; injeção eletrônica; potência do motor de 82 cv (com etanol
), câmbio com 5 marchas a frente e mais uma ré; Direção Eletro-hidráulica; Com cinco lugares incluso o
motorista; Ar- condicionado; Freio ABS nas 04 rodas sendo as dianteiras com disco ventilado; quatro Air-bag;
Vidros e travas elétricas nas quatro portas, com alarme com acionamento e fechamento dos vidros com controle
remoto; Banco do motorista com ajuste de altura; Volante com ajuste de altura; Rodas de aço aro de 15" com
calotas; sensor de estacionamento traseiro; Sistema de alarme e antifurto; Entre eixo de 2.635 mm; Porta-
malas 510 Litros, volume do tanque de combustível 50 litros, emissões máximas de acordo com programa de
controle da poluição do ar por veículos automotores (proncove), garantia de fábrica mínima de 03 (três) anos. 
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$ 178.600,0000 16.900.062/0001-90 17/12/2021 13:00:00:443
R$ 149.900,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:00:00:443
R$ 149.800,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:00:00:443
R$ 149.500,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:15:07:410
R$ 149.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:16:42:933
R$ 142.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:20:05:100
R$ 148.800,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:20:12:167
R$ 141.800,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:21:40:387
R$ 141.300,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:21:41:627
R$ 140.800,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:22:51:437
R$ 140.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:23:19:433
R$ 139.500,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:23:57:227
R$ 139.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:24:02:490
R$ 138.900,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:25:48:057
R$ 138.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:26:04:730
R$ 137.900,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:26:37:527
R$ 137.500,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:26:54:367
R$ 137.400,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:27:04:113
R$ 137.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:27:11:363
R$ 136.900,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:27:24:110
R$ 136.500,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:27:33:567
R$ 136.400,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:27:42:230
R$ 136.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:27:58:610
R$ 135.000,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:28:05:750
R$ 134.900,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:28:48:987
R$ 134.500,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:28:59:477
R$ 134.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:29:04:183
R$ 133.900,0000 38.484.211/0001-10 17/12/2021 13:29:12:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

17/12/2021
13:04:24 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 17/12/2021
13:11:00

Item aberto.



Encerramento
etapa aberta

17/12/2021
13:31:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 17/12/2021
13:31:13 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/12/2021
13:53:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor BELCAR AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
38.484.211/0001-10.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/12/2021
13:58:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELCAR AUTOMOVEIS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.484.211/0001-10.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/12/2021
14:29:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
01.692.763/0001-03.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/12/2021
14:47:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PINHEIRO S VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 01.692.763/0001-03.

Recusa de
proposta

17/12/2021
14:53:30

Recusa da proposta. Fornecedor: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.484.211/0001-10,
pelo melhor lance de R$ 133.900,0000. Motivo: A Empresa deixou de atender ás exigências do
Edital no que se refere à Habilitação Jurídica, deixando de apresentar documentação exigida no
item 11, subitem 11.4, I, "a", qual seja "Documento oficial de identificação que contenha foto dos
Sócios Administradores da Empresa."

Aceite de
proposta

17/12/2021
14:53:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
01.692.763/0001-03, pelo melhor lance de R$ 134.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

17/12/2021
14:54:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
01.692.763/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Veículo pick-up

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
01.692.763/0001-03 PINHEIRO S

VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 110.000,0000 R$ 110.000,0000 16/12/2021
18:08:21

Marca: FIAT 
Fabricante: FCA 
Modelo / Versão: STRADA 1.3 CABINE PLUS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor do tipo pick-up, 0 km, motorização mínima 1.4,
combustível álcool e gasolina flex com 01 ano de garantia sem limite de quilometragem ano/modelo 2021/2021,
na cor branca, motor com no mínimo 1.300 cilindradas, com o minimo 04 cilindros, 08 válvulas, com potencia
minima de 88 cv quando movido a gasolina e 104 ccv quando movido a álcool, com ar condicionado. Injeção
eletrônica, tração dianteira, torque mínimo de 15,4 (gás) e 15,6 (alc). Cambio manual com 05 marchas
sincronizadas a frente e uma a ré; pneus de primeira linha com dimensões compatíveis com o veículo direção
hidráulica, freios a disco. Banco do motorista com regulagem de altura, grade dianteira na cor preta, iluminação
interna temporizada. Tomada de 12 volts, travamento, alarme e vidro elétrico com acionamento, hodômetrotal e
parcial digital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.900.062/0001-90 NAVESA
VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 115.000,0000 R$ 115.000,0000 17/12/2021
01:41:34

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: DUSTER OROCH 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP, 0 (ZERO) KM – ANO DE
FABRICAÇÃO, MODELO 2021/ 2022, MARCA/MODELO RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 16V SCE;
Veículo automotor zero km tipo pickup, câmbio manual, 04 portas laterais com no mínimo 5 lugares(incluindo
motorista e passageiros); -Cabine dupla; Fabricação Nacional Mercosul; - Motor 1.6 com 120 cv de potencia -
Injeção eletrônica combustível Flex; - Cambio de 05 marchas e uma ré; - ABS - Cor branca - Rodas de 16” com
pneus mistos novos - Airbag duplo ( motorista e passageiro); - Alertas de uso de cinto de segurança motorista -
Faróis de neblina - Apoios de cabeça com regulagem de altura - Ar condicionado de fabrica; - Capacidade de
carga utíl de 650 kg e volume 680 L. - Computador de bordo; - Sistema multimídia com tela touchscreen 7",
espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay - Sistema de alarme antifurto periférico; - Direção eletro
hidráulica original de fabrica; - Sistema elétrico dos vidros das 04 (quatro) portas; - Ganchos para amarração de
carga na caçamba - Sistema de trava elétrica nas quatro portas; - Sensor de estacionamento traseiro -
Hodômetro digital ( total e parcial); - Indicador de marchas - Jogo de tapetes de borracha - Protetor de cárter -
Ter todos itens de segurança exigidos pelo CONTRAN e demais órgãos regulamentadores. 
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$ 115.000,0000 16.900.062/0001-90 17/12/2021 13:00:00:443
R$ 110.000,0000 01.692.763/0001-03 17/12/2021 13:00:00:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

17/12/2021
13:04:38 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 17/12/2021
13:11:01 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

17/12/2021
13:21:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 17/12/2021
13:21:07 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

17/12/2021
13:21:07 Encerrada etapa aberta do item.

Cancelado no
julgamento

17/12/2021
14:54:06

Item cancelado no julgamento. Motivo: •A proposta apresentada pelas licitantes encontram-se
acima do valor estimado no Edital. Ressalto que o valor estimado no Edital é o valor máximo
aceitável por esta Municipalidade.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 17/12/2021
13:00:00

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 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 17/12/2021
13:00:54

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

Pregoeiro 17/12/2021
13:01:23

• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 35/2021,
promovido pelo Município de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 17/12/2021
13:01:45

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

Pregoeiro 17/12/2021
13:01:54

• 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 17/12/2021
13:02:00

• 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 17/12/2021
13:02:06

• 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 17/12/2021

13:02:42
• O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R$ 15,00 (quinze
reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que

cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro 17/12/2021

13:03:03
• IMPORTANTE: Por se tratar de licitação tradicional, os lances devem ser realizados

com base no valor total do item.
Pregoeiro 17/12/2021

13:03:12
• 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 17/12/2021
13:03:19

• 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 17/12/2021

13:03:24
• 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 17/12/2021

13:03:31
• 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 17/12/2021
13:03:36

• Boa sorte a todos!

Sistema 17/12/2021
13:10:00

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



Sistema 17/12/2021
13:10:00

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

Sistema 17/12/2021
13:10:01

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 17/12/2021
13:11:00

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

Sistema 17/12/2021
13:11:01

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

Sistema 17/12/2021
13:21:02

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

Sistema 17/12/2021
13:21:07

O item 2 está encerrado.

Sistema 17/12/2021
13:31:13

O item 1 está encerrado.

Sistema 17/12/2021
13:31:15

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

Pregoeiro 17/12/2021
13:36:46

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • Boa tarde! Sr (a) Licitante encontra-se logado
(a)?

Pregoeiro 17/12/2021
13:37:02

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • 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!
38.484.211/0001-

10
17/12/2021
13:40:28

Sr.a Pregoeira, estamos no nosso limite, portanto impossível atender sua solicitação

38.484.211/0001-
10

17/12/2021
13:41:32

Informo a senhora que dispomos dos veículos para entrega imediata

Pregoeiro 17/12/2021
13:43:15

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - Certo.

Pregoeiro 17/12/2021
13:43:29

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • Boa tarde! Sr (a) Licitante encontra-se logado
(a)?

Pregoeiro 17/12/2021
13:44:22

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • 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 02. Ressalto que o item está com valor acima do
estimado no Edital e caso a Empresa não consiga reduzir o valor ao estimado o item

em questão será fracassado. Desde já agradeço!
Pregoeiro 17/12/2021

13:49:04
Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - Sr. Licitante?

Pregoeiro 17/12/2021
13:52:34

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • Considerando que a empresa não se manifestou
à solicitação de negociação realizada pela Pregoeira, entende-se a falta de interesse

em realizar a redução do valor final apresentado.
Pregoeiro 17/12/2021

13:52:46
Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • A proposta apresentada pela licitante encontra-

se acima do valor estimado no Edital. Ressalto que o valor estimado no Edital é o valor
máximo aceitável por esta Municipalidade.

Pregoeiro 17/12/2021
13:53:16

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - Ficando então o item 02 Fracassado dos autos do
Pregão Eletrônico nº 35/2021.

Pregoeiro 17/12/2021
13:53:35

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • 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 17/12/2021
13:53:42

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • 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 17/12/2021

13:53:50
Senhor fornecedor BELCAR AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.484.211/0001-10,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
38.484.211/0001-

10
17/12/2021
13:57:52

Ok. Ja enviamos

Sistema 17/12/2021
13:58:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELCAR AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
38.484.211/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 17/12/2021
14:01:26

Estou realizando a análise da documentação da empresa, logo mais volto com o
resultado.

Pregoeiro 17/12/2021
14:10:51

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • Retornando aos trabalhos...

Pregoeiro 17/12/2021
14:11:20

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • Informo que após a análise da Proposta
Reajustada e dos documentos de Habilitação anexados ao Sistema Comprasnet e ainda

em consulta dos dados no SICAF a Empresa BELCAR AUTOMÓVEIS não comprovou
atender às exigências editalícias, ficando a mesma INABILITADA nos autos do Pregão

Eletrônico nº 35/2021, conforme abaixo:
Pregoeiro 17/12/2021

14:12:40
Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • A Empresa deixou de atender ás exigências do
Edital no que se refere à Habilitação Jurídica, deixando de apresentar documentação



exigida no item 11, subitem 11.4, I, "a", qual seja "Documento oficial de identificação
que contenha foto dos Sócios Administradores da Empresa."

Pregoeiro 17/12/2021
14:13:52

Para BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - • Em análise à documentação constante no SICAF,
ainda foi observado que no local designado para anexar documentação do sócio

Claudionor, está juntado os documentos do Sr. Waldir Antônio.
38.484.211/0001-

10
17/12/2021
14:14:59

Perfeitamente

Pregoeiro 17/12/2021
14:15:02

- Dito isto, será analisada a proposta da próxima licitante por ordem de classificação.

Pregoeiro 17/12/2021
14:16:22

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • Boa tarde Sr. licitante! Considerando a
INABILITAÇÃO da Empresa no que se refere ao item 01, a Empresa PINHEIROS

VEÍCULOS, é a próxima na ordem de classificação e em razão do disposto no art. 38
do decreto 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da

sua proposta referente ao item em questão.
01.692.763/0001-

03
17/12/2021
14:23:38

Boa tarde

Pregoeiro 17/12/2021
14:24:04

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • Considerando que a empresa não se manifestou
à solicitação de negociação realizada pela Pregoeira, entende-se a falta de interesse

em realizar a redução do valor final apresentado.
Pregoeiro 17/12/2021

14:24:15
Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - Opa... apareceu..

01.692.763/0001-
03

17/12/2021
14:24:45

Chegamos em nosso valor mínimo: R$67.000,00 cada unidade. Veículos a pronta
entrega

Pregoeiro 17/12/2021
14:25:59

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - Eu tentei realizar a negociação mais cedo com a
Empresa no que se refere ao item 02 por estar acima do estimado, porém não se

manifestaram e dei o item como fracassado, porém, considerando a necessidade do
Município no que se refere ao item, no que se refere ao item 02, consegue chegar no

valor estimado para não fracassarmos o item 02
Pregoeiro 17/12/2021

14:26:18
Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - O estimado é R$ 103.386,27

01.692.763/0001-
03

17/12/2021
14:27:40

em relação ao item 02 realmente não conseguimos chegar ao valor estimado.

Pregoeiro 17/12/2021
14:28:42

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - - Certo.

Pregoeiro 17/12/2021
14:28:53

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • 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 17/12/2021
14:28:57

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • 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 17/12/2021

14:29:04
Senhor fornecedor PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.692.763/0001-03,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 17/12/2021

14:47:07
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:

01.692.763/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 17/12/2021

14:48:23
To aqui vou analisar a reajustada e já venho com o resultado

Pregoeiro 17/12/2021
14:51:52

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - A Proposta reajustada, o valor unitário está
correto, e o valor em extenso também, mas o valor total está incorreto, considerando
que o valor unitário e extenso está correto, irei aceitar a Proposta reajustada. Ressalto

que não havia necessidade de enviar o item 02 também, uma vez que o mesmo foi
fracassado pelo valor =D

Pregoeiro 17/12/2021
14:52:28

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • Informo ainda que após a análise documentos de
Habilitação anexados ao Sistema Comprasnet e ainda em consulta dos dados no SICAF
a Empresa comprovou atender às exigências editalícias, ficando a mesma HABILITADA

nos autos do Pregão Eletrônico nº 35/2021.
Pregoeiro 17/12/2021

14:52:37
• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa

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

Pregoeiro 17/12/2021
14:52:40

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

Pregoeiro 17/12/2021
14:52:46

• 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 17/12/2021

14:52:51
• 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 17/12/2021
14:52:56

• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. • Até a
próxima!



Sistema 17/12/2021
14:54:06

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 17/12/2021
14:54:43

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/12/2021 às
15:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/12/2021
13:59:03

Alteração equipe 06/12/2021
13:59:09

Abertura da sessão
pública

17/12/2021
13:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

17/12/2021
13:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

17/12/2021
13:31:15 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 17/12/2021
14:54:06 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

17/12/2021
14:54:43

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/12/2021 às
15:30:00.

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 15:32 horas do dia 17 de
dezembro 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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