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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00006/2020

 
Às 08:00 horas do dia 18 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto nº 96/2020 de 18/05/2020, 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 87289,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de 01 (um) Veículo tipo Van , zero quilômetro, ano/modelo 2020/2021, a ser pago com recurso de
Emenda Parlamentar conforme plano de trabalho processo nº 202000010006541, via Fundo Municipal de Saúde para
atendimento da Instituição Paixão pela Vida, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
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: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: VEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, CILINDRADA 2.80 CM3,
CAPACIDADE PASSAGEIRO 16, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MINIBUS,
BANCOS RECLINÁVEIS EXECUTIVOS, RETROVISO R, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 184.738,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 184.000,0000 e com valor
negociado a R$ 180.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO VAN

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
31.762.716/0001-50 RFP MAQUINAS E

EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim Não 1 R$ 184.730,0000 R$ 184.730,0000 17/11/2020
16:56:16

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT DO BRASIL 
Modelo / Versão: MASTER L2H2 16 LUGARES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Identificação do objeto: Aquisição de veículo Tipo Van Veículo tipo “VAN”,
zero quilômetro. Ano/Modelo: 2020/2021 ou superior. Cor: branca.Bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça e
encosto elevado. Banco dos passageiros da cabine duplo fixo. Direção Assistida (hidráulica, elétrica,etc). Ar condicionado.
Câmbio de, no mínimo, 6marchas à frente e uma à ré. Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de
altura.Air bag. Freio ABS. Brake light. Teto alto.Capacidade de passageiros de, no mínimo, 16(dezesseis) assentos,
incluindo o motorista. Desembaçador com ar quente. Porta lateral corrediça. Motor mínimo: 2,2. Diesel. Injeçãoeletrônica.
Potência de, no mínimo, 128 CV. Protetor de Cárter e da Caixa de Câmbio. Distância entre eixos de, no mínimo, 4 metros.
Rodas aro 16 com calotas. Retrovisores externos com regulagem elétrica e setas de direção integradas. Película de
escurecimento (insulfilm) nos vidros dianteiros,laterais e traseiros, conforme legislação vigente;rádio CD/Mp3 com
conexão USB/iPod. Estepe completo (pneu e roda sobressalentes) idêntico aos demais instalados no veículo. Macaco
hidráulico com capacidade de peso compatível, chave de roda,triângulo e extintor de incêndio. Equipamentos básicos
exigidos pelo CONTRAN/ DENATRAN, incluindo os manuais de operação e garantia de fábrica, DEMAIS ITENS DE ACORDO
COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA

01.692.763/0001-03 PINHEIRO S
VEICULOS LTDA

Não Não 1 R$ 209.500,0000 R$ 209.500,0000 17/11/2020
22:03:38

Marca: FIAT 
Fabricante: FCA 
Modelo / Versão: DUCATO COMFORT PASSAGEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIAT DUCATO COMFORT 2020/21 16 PASSAGEIROS Veículo tipo “VAN”, zero
quilômetro. Ano/Modelo: 2020/2021 ou superior. Cor: branca.Bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça e
encosto elevado. Banco dos passageiros da cabine duplo fixo. Direção Assistida (hidráulica, elétrica,etc). Ar condicionado.
Câmbio de, no mínimo, 6marchas à frente e uma à ré. Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de



altura.Air bag. Freio ABS. Brake light. Teto alto.Capacidade de passageiros de, no mínimo, 16(dezesseis) assentos,
incluindo o motorista. Desembaçador com ar quente. Porta lateral corrediça. Motor : 2,3. Diesel. Injeçãoeletrônica.
Potência de 130 CV. Protetor de Cárter e da Caixa de Câmbio. Distância entre eixos de, no mínimo, 4 metros. Rodas aro
16 com calotas. Retrovisores externos com regulagem elétrica e setas de direção integradas. Película de escurecimento
(insulfilm) nos vidros dianteiros,laterais e traseiros, conforme legislação vigente;rádio CD/Mp3 com conexão USB/iPod.
Estepe completo (pneu e roda sobressalentes) idêntico aos demais instalados no veículo. Macaco hidráulico com
capacidade de peso compatível, chave de roda,triângulo e extintor de incêndio. Equipamentos básicos exigidos pelo
CONTRAN/ DENATRAN, incluindo os manuais de operação e garantia de fábrica

23.821.956/0001-50 COMERCIAL
DINAMICA DE
VEICULOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 210.000,0000 R$ 210.000,0000 17/11/2020
15:10:37

Marca: MERCEDES BENZ 
Fabricante: MERCEDES BENZ 
Modelo / Versão: SPRINTER 416 CDI 15+1 TETO ALTO 2.2 DIESEL 2020 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo “VAN”, zero quilômetro. Ano/Modelo: 2020/2021. Cor: branca.
Bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça e encosto elevado. Banco dos passageiros da cabine duplo fixo.
Direção Assistida elétrica. Ar condicionado. Câmbio de 6 marchas à frente e uma à ré. Cintos de segurança dianteiros
laterais retráteis com regulagem de altura. Airbag. Freio ABS. Brake light. Teto alto. Capacidade de passageiros de 16
(dezesseis) assentos, incluindo o motorista. Desembaçador com ar quente. Porta lateral corrediça. Motor: 2,2. Diesel.
Injeção eletrônica. Potência de 163 CV. Protetor de Cárter e da Caixa de Câmbio. Distância entre eixos de 3.665 mm.
Rodas aro 16 com calotas. Retrovisores externos com regulagem elétrica e setas de direção integradas. Película de
escurecimento (insulfilm) nos vidros dianteiros, laterais e traseiros, conforme legislação vigente; rádio CD/Mp3 com
conexão USB/iPod. Estepe completo (pneu e roda sobressalentes) idêntico aos demais instalados no veículo. Macaco
hidráulico com capacidade de peso compatível, chave de roda, triângulo e extintor de incêndio. Equipamentos básicos
exigidos pelo CONTRAN/ DENATRAN, incluindo os manuais de operação e garantia de fábrica.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 210.000,0000 23.821.956/0001-50 18/11/2020 08:00:04:170
R$ 209.500,0000 01.692.763/0001-03 18/11/2020 08:00:04:170
R$ 184.730,0000 31.762.716/0001-50 18/11/2020 08:00:04:170
R$ 184.000,0000 31.762.716/0001-50 18/11/2020 08:13:25:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/11/2020
08:10:11 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

18/11/2020
08:22:05 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/11/2020
08:22:05 Item encerrado.

Aceite 18/11/2020
08:34:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
31.762.716/0001-50, pelo melhor lance de R$ 184.000,0000.

Negociação de
valor

18/11/2020
08:35:38

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 31.762.716/0001-50, pelo melhor lance de R$ 184.000,0000 e com valor negociado a R$
180.000,0000. Motivo: Após negociação com a Pregoeira, a Empresa reduziu o valor do último lance
apresentado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/11/2020
08:37:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
31.762.716/0001-50.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

18/11/2020
08:42:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 31.762.716/0001-50.

Habilitado 18/11/2020
10:43:08

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
31.762.716/0001-50, pelo melhor lance de R$ 184.000,0000 e com valor negociado a R$
180.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 18/11/2020
08:01:30

• Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 18/11/2020
08:02:01

• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 06/2020,
promovido pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 18/11/2020 • Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a



08:02:25 respeito da presente licitação.
Pregoeiro 18/11/2020

08:02:42
• 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 18/11/2020

08:02:52
• 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 18/11/2020
08:04:08

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 18/11/2020

08:04:28
• 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 18/11/2020

08:04:43
• 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 18/11/2020
08:04:56

• Após a fase competitiva, será realizada a convocação da (s) empresa (s) para apresentação
de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazos e condições

estabelecidas no instrumento convocatório.
Pregoeiro 18/11/2020

08:05:04
• 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 18/11/2020
08:09:05

• Boa sorte a todos!

Pregoeiro 18/11/2020
08:10:11

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

Pregoeiro 18/11/2020
08:22:05

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 18/11/2020
08:22:05

O item 1 está encerrado.

Sistema 18/11/2020
08:22:05

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 18/11/2020

08:29:14
Para RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se

logado (a)?
31.762.716/0001-

50
18/11/2020
08:30:05

Bom Dia Sr Pregoeiro, Sim.

Pregoeiro 18/11/2020
08:31:05

Para RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS 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!
31.762.716/0001-

50
18/11/2020
08:33:11

Consigo chegar no valor de R$ 180.000,00

Pregoeiro 18/11/2020
08:34:38

Para RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Ótimo, agradeço muito =D

Pregoeiro 18/11/2020
08:37:13

Para RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - • Considerando que a proposta
apresentada pela Empresa foi aceita, solicito o envio da proposta de preços adequada ao seu

último lance/negociação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema,
conforme moldes do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme disposto no subitem 10.1

do Edital.
Pregoeiro 18/11/2020

08:37:19
Para RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS 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 18/11/2020

08:37:29
Senhor fornecedor RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

31.762.716/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
31.762.716/0001-

50
18/11/2020
08:38:33

ok, Sr Pregoeiro, assim que abrir o campo irei anexar.

Pregoeiro 18/11/2020
08:38:52

• 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,

retornaremos às 10h40min de hoje, ocasião em que será divulgado o resultado de
julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.

Pregoeiro 18/11/2020
08:39:06

• Não deixem de acompanhar as sessões. Até daqui a pouco.

Sistema 18/11/2020
08:42:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
31.762.716/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/11/2020
10:40:19

• Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 18/11/2020
10:41:20

• Senhores Licitantes, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa RFP
MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. comprovou atender às exigências constantes no



Edital.
Pregoeiro 18/11/2020

10:41:58
• 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 18/11/2020
10:42:34

• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de
admissibilidade da intenção. Caso aceita 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 18/11/2020
10:43:01

• 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 subsequentes.
Sistema 18/11/2020

10:43:08
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 18/11/2020

10:44:16
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2020 às 11:15:00.

Pregoeiro 18/11/2020
10:56:45

• Senhores licitantes, tendo em vista o horário de almoço retornarei às 12h20min para
realizar o exame de admissibilidade da intenção recursal (caso seja apresentada intenção), e

caso não seja apresentada intenção Adjudicarei o objeto para a Empresa consagrada
vencedora.

Pregoeiro 18/11/2020
10:57:00

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

Pregoeiro 18/11/2020
12:20:47

• Boa tarde a todos!

Pregoeiro 18/11/2020
12:21:39

• Considerando que não houve nenhuma intenção recursal no prazo estipulado, adjudicarei o
objeto para a empresa consagrada vencedora, por atender às exigências do Edital.

Pregoeiro 18/11/2020
12:22:34

• Logo estarei entrando em contato para a assinatura do Contrato de Fornecimento

Pregoeiro 18/11/2020
12:23:13

• Encerro aqui esta sessão. Obrigada a todos, e até uma próxima.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 18/11/2020 10:43:08 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

18/11/2020 10:44:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/11/2020 às 11:15:00.

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 12:23 horas do dia 18 de novembro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

KAMILLA GUIMARAES DE SARTES
Equipe de Apoio

WAGNER DE SOUZA CAVALCANTE
Equipe de Apoio

Voltar   
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